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Ida Auken
Torsdag
Kan fintech redde Danmark?
14:00 - 14:45
Ingeniørforeningen IDA
Debat - Økonomi, finans og skat - Vækst, erhverv og beskæftigelse
C6 - Engineer the future
C - Cirkuspladsen
SIRI-kommissionen præsenterer anbefalinger for fintech, blockchain og kryptovaluta i Danmark
Finansbranchen er måske nok den sektor, der er blevet mest påvirket af digitaliseringen. SIRI-kommissionen
har derfor brugt foråret på at se på, hvordan en sektor håndterer, at robotterne tager over – og kan vi
bruge erfaringerne andre steder? Vi debatterer også, hvad kunstig intelligens og blockchain kan bruges til
med de finansielle briller på. Skal vi f.eks. have en national kryptovaluta? Og kan lokale valutaer redde
danske landsbyer?
Deltagere: Kent Petersen, Formand, Finansforbundet; Ida Auken, MF, Radikale venstre; Thomas Damkjær
Petersen, Formand, IDA; Simon Schou, CIO, Copenhagen FinTech; Henrik Funder, Formand, DJØF Privat;
Troels Plenge, Co-founder af Social lab, WeOU.org; Tanja Lind Melskens, Advokat, Senior Manager,
Kammeradvokaten
Anders Breinholt udfordrer panelet i FN’s verdensmål
15:00 - 16:00
PFA
Debat - Klima og energi - Økonomi, finans og skat
G2 – PFA
G - Yder-/indermolen
Kender du FN’s 17 verdensmål? Vær med når bl.a. Kristian Jensen og Ida Auken dyster på FN-viden.
Anders Breinholt er quizmasteren, der skal styre slagets gang til den store quiz om FN’s 17 verdensmål.
Panelet kommer rundt om stort og småt, og du får et godt indblik i, hvordan politikere, virksomheder og
investorer arbejder med verdensmålene for bæredygtig udvikling. Der bliver sat fokus på både muligheder
og udfordringer, og quizzen tager udgangspunkt i citater, som de debatlystne deltagere skal vurdere og
kommentere på bedste vis for at få point. Kom og oplev en anderledes debat, hvor du både kan teste din
egen viden og tage ny viden med dig videre.
Deltagere: Kristian Jensen, Finansminister, Venstre; Ida Auken, Klima- og miljøordfører, Radikale Venstre;
Susanne Stormer, Vice President, Corporate Sustainability, Novo Nordisk; Anders Breinholt, TV- Vært, TV2;
Anders Damgaard, Koncernfinansdirektør, PFA
Hvor er troen i politikeren? – Samtale 1
16:30 - 17:15
Frikirkenet, Danske Kirkers Råd
Foredrag/tale/interview - Andet - Kultur, medier og idræt
J34 - Mellem Himmel & Jord
J - Kæmpestranden
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Ida Auken og Bertel Haarder i samtale med Dina Al-Erhayem
Hvad betyder det for Ida Aukens og Bertel Haarders måde at være politikere på at være troende
mennesker? Kom med til en levende samtale om tro og politik mellem manden, der opfandt Folkemødet
Bertel Haarder og Ida Auken for hvem det er umuligt skarpt at adskille tro og politik. Bertel Haarder stod
som tidligere kirkeminister bag regeringens udmelding om, at vi er et kristent land! Er troen i ham mon en
kristen kriger på omvendelses-togt eller en fredfyldt salmesanger? Ida Auken læste teologi, før hun gik ind i
politik. Det kristne menneskesyn er fundamentet for hendes livssyn og etik. Kan de kristne værdier
overhovedet udleves i det danske samfund, hvor forbrug og konkurrence synes at være de bærende
værdier? Er der en sammenhæng mellem danskernes religiøse aktivitet og den måde politikere taler om
troen på? Samtalen indledes af biskop Henrik Stubkjær, formand for Danske Kirkers Råd. Medvirkende: Ida
Auken og Bertel Haarder. Ordstyrer: Dina Al-Erhayem
Deltagere: Henrik Stubkjær, Biskop, Folkekirken; Bertel Haarder, Medlem af Folketinget, Venstre; Ida
Auken, MF, Radikale venstre; Dina Al-Erhayem, Skuespiller og tv vært, Selvstændig
Kvindeligt Talt med Karen Bro og Ida Auken
17:25 - 17:55
Ekstra Bladet
Foredrag/tale/interview - Kultur, medier og idræt
F24 - Ekstra Bladet Live
F - Ved Allinge Røgeri
Ekstra Bladets Karen Bro får hemmelig gæst på besøg
Ida Auken vil have værdidebatten ind på midten af dansk politik. Hun har i sin bog ’Dansk’ erkendt, at hun
og resten af venstrefløjen har været for berøringsangste. Men hvorfor er det så vigtigt at tale om at være
dansk? Og er Centrum Venstre for sent på en? Karen Bro stiller spørgsmålene i en lynudgave af Kvindeligt
Talt.
Deltagere: Karen Bro, Chefredaktør, Ekstra Bladet; Ida Auken, MF, Radikale venstre
Gin & Croquis: kropsidealer, mangfoldighed og krumme agurker
18:15 - 19:00
Muskelsvindfonden
Debat - Kultur, medier og idræt - Sundhed, omsorg og forebyggelse
N6 – Politiken
N – Nørregade
Politiken og Muskelvindfonden udfordrer sanserne: kendte og publikum tegner unikke croquismodeller.
Den cellulite-besmykkede popo. Den aldrende og møre krop. Kroppen der gradvist har mistet sin
muskelkraft. Særligheder der værdsættes i kunstens verden, men i virkelighedens verden er på svaghed,
svækket viljestyrke eller overskridelse af kroppens - og nøgenhedens - udløbsfrist. På scenen har vi tre
unikke croquismodeller, der venligt og modigt stiller deres kroppe til rådighed for kunsten og samtalen om
mangfoldighed i kropsidealer. Med hvert et staffeli kaster vi novicer og professionelle ud i croquiskunsten.
Kan vi aftaburisere kroppen ved betragte den fra kunstens ståsted og genskabe dens konturer via en
blyantsstreg? Hvad mener Svend Brinkmann om nutidens kropsidealer? Hvad udgør et interessant motiv for
Roald Als? Hvornår får Sandie Westh flest likes på Instagram? Til at ledsage - eller stimulere - det
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kunstneriske, får du og de andre tegnere en smagsprøve på den spritnye Gin; Pærfekt. En gin brygget på
krumme agurker. Du ved - dem der er så grimme at vi smider dem ud.
Deltagere: Svend Brinkmann, Professor i psykologi og kvalitative metoder, Aalborg Universitet; Ida Auken,
MF, Radikale venstre; Roald Als, Bladtegner, Politiken; Lene Degett, Kunstner, degett.dk; Kirsten Lillelund,
Kunstner, n/a; Per Munch, Journalist, Politiken

Fredag
Lobbyist lounge: Demokratiet i skønneste (u)orden?
09:15 - 10:00
Dansk Industri
Debat - Demokrati og forvaltning - Vækst, erhverv og beskæftigelse
K7 – Klostergaarden
K - Kirkepladsen
Hvad laver en lobbyist egentlig, og hvordan bliver de modtaget på den anden side af bordet?
Hvad laver en lobbyist egentlig? Det undersøger Anders Lund Madsen. Er lobbyister en styrke eller en
udfordring for demokratiet? Bidrager de til – eller har de løsninger på – tillidskrisen mellem befolkning og
politikere? Kom til uformel ”lobbyist lounge” i Klostergaarden med politiske rådgivere, NGO’er, medier,
politikere og Folketingets formand. Vær med i debatten om lobbyisternes og interesseorganisationernes
arbejde og deres rolle i et moderne demokrati og i den offentlige debat.
Deltagere: Henriette Søltoft, Branchedirektør, DI Rådgiverne; Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk
Røde Kors; Anders Lund Madsen, Moderator, n/a; Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, Dansk Folkeparti;
Ida Auken, MF, Radikale venstre; Martin Vith Ankerstjerne, Director, Advice; Christian Jensen,
Chefredaktør, Politiken
Religionspolitisk Topmøde
10:30 - 11:30
Kristeligt Dagblad, Grundtvigsk Forum
Debat - Demokrati og forvaltning
A3 - Grundtvigs Telt
A - Danchells Anlæg
Hvordan balancerer vi religionsfriheden med ønsket om at modvirke parallelsamfund og radikalisering?
Forbud mod omskæring af drengebørn; forbud mod burkaer, forbud mod religiøse friskoler. Politikere
diskuterer i stigende grad , hvordan man balancerer religionsfriheden med ønsket om at modvirke
parallelsamfund og radikalisering. Hvordan sikrer vi religionsfriheden i fremtiden? Panelet tager debatten
om forbud og frihed. I panelet: Kultur- og kirkeminister Mette Bock, folketingsmedlemmerne Ida Auken,
Peter Skaarup og Christian Juhl. Ansvarshavende chefredaktør Kristeligt Dagblad Erik Bjerager er ordstyrer.
Deltagere: Mette Bock, Kulturminister, Kulturministeriet; Ida Auken, MF, Radikale venstre; Peter Skaarup,
formand for Folketingets Retsudvalg, Dansk Folkeparti; Christian Juhl, MF, Folketinget; Erik Bjerager,
Ansvarshavende chefredaktør, adm. direktør, Kristeligt Dagblad
Hvad er dansk? Hvad er danskhed?
12:00 - 13:00
Højskolerne, Frirummet
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Debat - Kultur, medier og idræt - Uddannelse og forskning
A7 - Højskolernes Folkekøkken
A - Danchells Anlæg
Debat mellem Ida Auken og Sørine Gotfredsen: Er løbet kørt for en fælles dansk kulturidentitet?
Med bogen ”Dansk” bringer Ida Auken de kulturradikale tilbage i værdidebatten og opfordrer til fornyet
kulturel selvtillid på centrum-venstrefløjen. Sørine Gotfredsen hilser selverkendelsen velkommen – men
efterlyser konkrete værdipolitiske udmeldinger. Vi spørger de to debattører, hvilken vægt en kulturradikal
og en kulturkonservativ tillægger danskhedens betydning i debatten om vores samfunds
sammenhængskraft? Og hvor konkret danskheden skal defineres, for at kunne have et fælles udgangspunkt
for en debat? Kom og vær med til en debat om danskhed og oplev en ny debatform: Frirummet - et initiativ
skabt af de frie skoler (efterskoler, højskoler og friskoler). Formålet er at genskabe den demokratiske debat,
og debatformen er bygget op af tre klare runder: 1) Fronter: tegne konfliktens fronter skarpt op 2)
Refleksion: debattørerne forholder sig til egen tvivl og til modpartens argumenter 3) Initiativ: debattører og
tilhørere bidrager med forslag til konkret handling
Deltagere: Sørine Gotfredsen, sognepræst, Folkekirken; Ida Auken, MF, Radikale venstre
Er der plads til Gud i skolen?
13:30 - 14:30
Foreningen af Kristne Friskoler, Folk og Tro
Debat - Børn, unge og undervisning - Uddannelse og forskning
J40 - Folk og Tro
J - Kæmpestranden
Debat om religiøse aktiviteter i folkeskolen og om statstilskud til religiøse friskoler.
Historisk set har der været stærke bånd mellem kirke og skole. Disse bånd er nu næsten skåret over i
folkeskolen og der er kræfter, der ønsker statstilskuddet til alle de religiøse friskoler fjernet. Er der plads til
religiøse aktiviteter i folkeskolen og skal der fortsat være statstilskud til friskoler, der har et klart defineret
religiøst grundlag? I Sverige er der nu politisk flertal for at afvikle statstilskuddet til de religiøse skoler. Er
det der, vi er på vej hen i Danmark?
Deltagere: Alex Ahrendsen, Folkeskoleordfører, Dansk Folkeparti; Alexander Von Oettingen, Prorektor, UC
Syd; Carsten Hjorth Pedersen, Daglig leder, Kristent Pædagogisk Institut; Ida Auken, MF, Radikale venstre;
Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, Socialdemokratiet; Hans Jørgen Hansen, Sekretariatsleder, Foreningen af
Kristne Friskoler
Hvordan tøjler vi kunstig intelligens?
16:30 - 17:30
LEAD Agency, Microsoft Danmark
Debat - Uddannelse og forskning - Vækst, erhverv og beskæftigelse
G28 – MeningsMinisteriet
G - Yder-/indermolen
Debat om moralske dilemmaer og etiske udfordringer vedrørende kunstig intelligens.
Kunstig intelligens kan med stor sandsynlighed blive et af de mest omtalte begreber i 2018. Og de færreste
er efterhånden i tvivl om, at den nye teknologi rummer næsten ufattelige potentialer. Men med de mange
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muligheder følger et meget stort ansvar for virksomheder, politikere, myndigheder og organisationer; for
hvordan sikrer vi ansvarlig udvikling af kunstig intelligens, som kan komme samfundet til gode og hjælpe
med nye gennembrud? Og hvilke etiske udfordringer bør vi være særligt opmærksomme på? Vi stiller
spørgsmålene i denne debat uden at have alle svarene – måske kan vores skarpe panel hjælpe os på vej –
ligesom publikum er velkommen til at give input. Moderator: Journalist, forfatter og TV-vært Adam Holm
Deltagere: Marianne Dahl Steensen, CEO, Microsoft Danmark; Ida Auken, IT-ordfører, Radikale Venstre;
Gorm Greisen, Formand, Etisk Råd; Anders Hvid, Co-founder, DareDisrupt; Christine Antorini, Formand for
Uddannelses- og Forskningsudvalget, Socialdemokratiet; Magnus Købke, Projektchef, Transportens
Udviklingsfond; Thomas Jacobsen, Direktør i Kultur- og fritidsforvaltningen, Københavns Kommune; Adam
Holm, Ordstyrer, DR
Danskheds-Debat og grønne drinks med Ida Auken
17:15 - 18:00
Radikale Venstre
Debat - Klima og energi - Kultur, medier og idræt
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Ida Auken serverer grønne drinks og har en dialog om de mange aspekter af danskhed.
I det Radikale Telt er Ida Auken klar til en dialog om alle de ting der gør Danmark til et stærkt fællesskab.
Med udgangspunkt i sin nye bog Dansk, vil Ida med en gæst og publikum vende vores lands styrker og
udfordringer inden for velfærd, miljø, kultur mm. Der er lagt op til en hyggelig og betænksom stund, som vil
få et festligt islæt i form af kølige grønne drinks, som man kan nyde i solen, i løbet af samtalen.
Deltagere: Ida Auken, MF, Radikale venstre
Islamofobi findes det?
18:00 - 19:00
Center for Dansk-Muslimske Relationer
Debat - Socialpolitik og integration - Demokrati og forvaltning
A99 - Pop-Up Events Danchells Anlæg
A - Danchells Anlæg
Politikerdebat om Islamofobi med Özlem Cekic, Yildiz Akdogan og Merete Riisager
Debat mellem Özlem Cekic, Yildiz Akdogan, Merete Riisager om Islamofobi og hvor stort et problem det
egentligen er i dagens Danmark. Özlem Cekic er kendt for sin dialogkaffe og er rådgiver, brobygger,
debattør, forfatter samt tidligere MF ved SF. Merete Riisager er vores undervisningsminister og MF ved
Liberal Alliance. Yildiz Akdogan er MF for Socialdemokratiet og fokuserer meget på minoritetsspørgsmål i sit
daglige arbejde. Debatten vil blive modereret af debattør Mazdak Louyeh fra Vazir. Der vil være rig
mulighed for at stille spørgsmål til panelets politikere.
Deltagere: Özlem Cekic, Rådgiver, brobygger, debattør, Özlem Cekic; Yildiz Akdogan, MF,
Socialdemokratiet; Ida Auken, Klima- og miljøordfører, Radikale Venstre; Mazdak Louyeh, Debattør, Vazir

Lørdag
Bogsalon hos LEAD i Nørregade: DANSK af Ida Auken
09:00 - 09:45
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LEAD Agency
Foredrag/tale/interview - Socialpolitik og integration - Klima og energi
N4 - LEAD i Nørregade
N - Nørregade
Vi taler med Ida Auken om hendes bog DANSK, der udkom i foråret 2018.
I bogen DANSK giver Ida Auken sit bud på en vision for Danmark gennem sine personlige svar på de mange
værdipolitiske spørgsmål, som vor tid stiller. Det handler bla. om klimaforandringer, flygtningekrisen og
konsekvenserne af den teknologiske revolution, når Søren Kaster sætter sig ned med energi, miljø- og
klimaordfører Ida Auken (RV) for at tale om hendes nye bog.
Deltagere: Søren Kaster, Ordstyrer, LEAD Agency; Ida Auken, Klima- og miljøordfører, Radikale Venstre
”Jeg var ude af mig selv” – Politikere læser litteratur
09:00 - 10:00
Grundtvigsk Forum
Optræden/Performance - Kultur, medier og idræt
C21 - Folkeoplysningens Telt
C - Cirkuspladsen
Lyttesalon: Lyt til politikernes yndlingslitteratur og hør dem fortælle om, hvad den gør ved dem
Litteratur og fortællinger kan være verdensomvæltende. De kan få os til at se verden på en ny måde og kan
give os lyst til at ændre på den verden, vi kender. Litteratur bringer os ud af os selv, får os til at se verden
gennem andre øjne. Og selvom litteraturen er formålsløs – den skal ikke lære os noget bestemt, give os
nogle bestemte kompetencer – så kan den alligevel have den sideeffekt, at vi gennem litteraturen bliver
øvet i at sætte os i en andens sted. Vi kommer helt ind i en anden tid, et andet sted, en anden livsform, og
må – så længe læsningen varer – slippe vores egen. Snup en croissant, tag hørebøffer på og lyt til Uffe
Elbæk (Alt), Ida Auken (RV), Henrik Dahl (LA) m.fl., der læser højt af deres yndlingslitteratur. Arrangementet
er en del af temaet om livskompetencer i Folkeoplysningens telt.
Deltagere: Ida Auken, MF, Radikale venstre; Uffe Elbæk, MF, Alternativet; Ingrid Ank, Leder, GrundtvigAkademiet; Lisbeth Bech Poulsen, MF, SF; Carl Holst, MF, Venstre; Henrik Dahl, MF, Liberal Alliance
Mads & Monopolet LIVE
09:00 - 10:00
Danmarks Radio
Debat – Andet
G29 - Danmarks Radio
G - Yder-/indermolen
Mads & Monopolet gæster Folkemødet og løser dilemmaer foran publikum. Det bli'r aldeles fremragende.
Mads & Monopolet lægger for tredje gang vejen forbi Folkemødet og løser dilemmaer på scenen. Publikum
får lov til at opleve programmet helt tæt på og kan komme på scenen med deres personlige dilemmaer. Når
Mads & Monopolet rykker ud af studiet, opstår der altid en særlig stemning. Der er direkte respons fra
publikum, når både lette og tunge emner vendes. Mads & Monopolet vil på Folkemødet 2018 levere et
tætpakket show med hele tre forskellige monopol-paneler. I løbet af programmet vil hele ni monopolister
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således komme på scenen, og der er garanti for høj stemning og god underholdning, når Mads Steffensen
med sit monopol indtager DR-scenen lørdag.
Deltagere: Mads Steffensen, Tv- og radiovært, Danmarks Radio; Pernille Rosenkrantz-Theil, Politiker,
Socialdemokratiet; Peter Mygind, Skuespiller, Skuespiller; Martin Krasnik, Ansvarshavende chefredaktør,
Weekendavisen; Ida Auken, Politiker, Radikale Venstre; Annette Heick, Sangerinde, Sangerinde; Abdel Aziz
Mahmoud, Tv- og radiovært, Danmarks Radio; Johanne Schmidt-Nielsen, Politiker, Enhedslisten; Ane
Cortzen, Kulturchef, Kähler; Søren Pind, Fhv. medlem af Folketinget, Venstre
Mads & Monopolet LIVE – fortsat
10:30 - 12:00
Danmarks Radio
Debat – Andet
G29 - Danmarks Radio
G - Yder-/indermolen
Mads & Monopolet gæster Folkemødet og løser dilemmaer foran publikum. Det bli'r aldeles fremragende.
Mads & Monopolet lægger for tredje gang vejen forbi Folkemødet og løser dilemmaer på scenen. Publikum
får lov til at opleve programmet helt tæt på og kan komme på scenen med deres personlige dilemmaer. Når
Mads & Monopolet rykker ud af studiet, opstår der altid en særlig stemning. Der er direkte respons fra
publikum, når både lette og tunge emner vendes. Mads & Monopolet vil på Folkemødet 2018 levere et
tætpakket show med hele tre forskellige monopol-paneler. I løbet af programmet vil hele ni monopolister
således komme på scenen, og der er garanti for høj stemning og god underholdning, når Mads Steffensen
med sit monopol indtager DR-scenen lørdag fra 9-12.
Deltagere: Mads Steffensen, Tv- og radiovært, Danmarks Radio; Pernille Rosenkrantz-Theil, Politiker,
Socialdemokratiet; Peter Mygind, Skuespiller, Skuespiller; Martin Krasnik, Ansvarshavende chefredaktør,
Weekendavisen; Ida Auken, Politiker, Radikale Venstre; Annette Heick, Sangerinde, Sangerinde; Abdel Aziz
Mahmoud, Tv- og radiovært, Danmarks Radio; Johanne Schmidt-Nielsen, Politiker, Enhedslisten; Ane
Cortzen, Kulturchef, Kähler; Søren Pind, Fhv. medlem af Folketinget, Venstre
Den dystopiske fremtidsroman som medskaber af nutiden
12:15 - 13:00
ArtPolitico
Debat - Demokrati og forvaltning - Kultur, medier og idræt
D4 - Kulturscenen hos Galleri Galschiøt
D - Ved Brandstationen
Ida Auken, Kaspar Colling og Dennis Gade Kofod om litteraturens rolle i den politiske virkelighed
MF (R) Ida Auken, der netop har udgivet bogen “Dansk”, udfordrer forfatterne Kaspar Colling Nielsen og
Dennis Gade Kofods samfundssyn og sætter fokus på kunstens rolle i den politiske virkelighed i dag. Dennis
Gade Kofods nye roman ”Folkemøg” er en kritisk kommentar til den populisme, der præger det politiske
billede mange steder. Kaspar Colling Nielsen tegner med både "Det europæiske forår" og “Den danske
borgerkrig 2018-2024” et satirisk og dystopisk billede af fremtiden, som samtidig blev en medskaber af
nutiden, da Socialdemokratiet lod sig inspirere af “Det europæiske forår” til partiets seneste asyludspil.
Deltagere: Ida Auken, MF, Radikale venstre; Dennis Gade Kofod, Forfatter; Kaspar Colling Nielsen, Forfatter;
Nicklas Freisleben Lund, Moderator, KU
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Marianne Jelved
Torsdag
Mere ’mig’ end ’os’ – hvordan står det til med fællesskabet?
13:15 - 14:20
Skandia
Debat - Demokrati og forvaltning - Kultur, medier og idræt
F16 – Skurvognen
F - Ved Allinge Røgeri
Kun hver 10. dansker mener, vi er gode nok til at tage ansvar for hinanden. Er fællesskabet i krise?
”Ydelse før nydelse” og ”Pligt før ret” står for mange som grundpiller i det danske samfund. De værdier har
gennem tiderne fostret andelsbevægelsen, højskolerne, fagbevægelsen, boligbevægelsen og NGO’er, fordi
aktive borgere tog ansvar for fællesskabet. Ifølge en ny undersøgelse fra pensionsselskabet Skandia, mener
kun hver tiende dansker imidlertid, at vi er gode nok til at tage ansvar for hinanden i dag. Er det et udtryk
for, at vores fællesskab er under pres? Eller er det gamle, kendte, langtidsholdbare fællesskab bare ved at
blive afløst af nye typer fællesskaber? Tager vi mere ansvar for ’mig’ end vi gør for ’os’? I selskab med
kontante meningsdannere søger debatten svar på, hvordan det står til med den danske fællesskabsfølelse.
Om vi skal være bekymrede for fremtidens fællesskab, eller om vi blot skal vænne os til, at fællesskabet vil
udspille sig på nye måder og i nye konstellationer.
Deltagere: Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre; Ulrik Goos Iversen, forstander,
Baunehøj Efterskole; Peter Holm, chef for ansvarlighed, Skandia; Marie Høgh, sognepræst, Folkekirken; Ane
Grubb, Postdoc, Aalborg Universitet; Morgan Krüger, forbundssekretær, DSU; Abdel Aziz Mahmoud,
Moderator, David Hansen, Spejderschef, Det Danske Spejderkorps
Den frie grundskole - Det vilde vesten eller fremtiden?
14:30 - 15:30
Danske Skoleelever
Debat - Demokrati og forvaltning - Børn, unge og undervisning
J15 – Skoletinget
J – Kæmpestranden
Flere og flere elever vælger en fri grundskole frem for folkeskolen. Er det et problem?
De seneste år har der været sager om de muslimske friskolers undervisningsmetoder, elevernes rettigheder
på de frie grundskoler, og hvorvidt tilsynet med hele friskolesektoren fungerer eller ej. Vi har samlet
repræsentanter fra friskolesektoren og politikere til en snak om den frie grundskoles rolle i samfundet. Vi
forsøger at finde svar på spørgsmål som: - Skal der forsat være en grundlovsikret ret til at drive friskole? Hvilken rolle har de frie grundskoler i samfundet? - I hvilket omfang tager de fri grundskoler et
samfundsansvar? - Er elevernes rettigheder gode nok på de fire grundskoler? - Skal tilsynet strammes eller
måske helt laves om?
Deltagere: Marianne Jelved, Undervisningsordfører, Radikale Venstre; Karsten Suhr, Formand, Danmarks
Private Skoler - grundskoler & gymnasier; Kasper Fogh, Politik og kommunikationschef, Tænketanken
Cevea; Jakob Bonde Nielsen, Formand, Danske Skoleelever; Vibeke Helms, Næstformand, Dansk
Friskoleforening; Lise Tingleff Nielsen, Områdechef - Grundskolen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
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Mands Minde med Marianne Jelved (del 1)
18:00 - 19:00
Grundtvigsk Forum
Foredrag/tale/interview - Demokrati og forvaltning - Kultur, medier og idræt
A3 - Grundtvigs Telt
A - Danchells Anlæg
Marianne Jelved, RV, kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv
Grundtvig holdt sine Mands Minde-foredrag i begyndelsen af 1830’erne, hvor han ud fra sin egen
livshistorie fortalte samtidshistorie. Tre aftener i træk tager Marianne Jelved, MF for RV, tråden op fra
Grundtvig og kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv.
Deltagere: Marianne Jelved, MF, Radikale Venstre

Fredag
Hvad skal vi med europæisk dannelse? - Morgendagens menneske
09:00 - 10:00
Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, LOF - Liberalt Oplysning Forbund, Folkeuniversitetet, Grundtvigsk
Forum
Debat - EU og udenrigspolitik - Demokrati og forvaltning
C21 - Folkeoplysningens Telt
C - Cirkuspladsen
Morgenmøde om morgendagens menneske. Debat om europæisk dannelse og deltagelse i demokratiet.
Dannelse er tilbage som målsætning i den danske undervisningsverden. Når vi i dag lever i en europæisk
kontekst, må vores dannelsesbegreb formes derefter. Men er dannelse overhovedet nyttig eller
nødvendig? Kom til debat med politikere og dannelsestænkere, der tager livtag med de store spørgsmål
om, hvordan vores samfund skal hænge sammen i fremtiden. Debatpanel med: •
Lene Rachel
Andersen, aktuel med bogen The Nordic Secret, fremtidsforsker og filosof •
Marianne Jelved,
tidl. Kulturminister og bannerfører for almendannelsen, Radikale Venstre •
Bertel Haarder, tidl.
Kulturminister og inkarneret højskolemenneske, Venstre •Rane Willerslev, usleben dannelsesdebattør og
direktør for Nationalmuseet Ordstyrer: Rasmus Nørlem Sørensen, folkeoplyser og sekretariatsleder i DEO
Der er korte indlæg fra Joachim Vædele fra Grundtvigsk Forum, Johannes Nørregaard Frandsen fra
Folkeuniversitetet og Per Paludan Hansen fra LOF.
Deltagere: Johannes Nørregaard Frandsen, professor, Syddansk Universitet; Per Paludan Hansen, Formand,
Dansk Folkeoplysnings Samråd; Joachim Juul Vædele, Sekretariatsleder, Grundtvigsk Forum – Vartov; Rane
Willerslev, Direktør, Nationalmuseet; Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale; Bertel Haarder,
Medlem af Folketinget, Venstre; Lene Rachel Andersen, Fremtidsforsker og filosof, Nordic Bildung /
Fremvirke; Rasmus Nørlem Sørensen, Sekretariatsleder og Chefanalytiker, Demokrati i Europa
Oplysningsforbundet
Giv os frisindet tilbage!
13:30 - 14:30
Dansk Friskoleforening
Debat - Demokrati og forvaltning - Kultur, medier og idræt
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A3 - Grundtvigs Telt
A - Danchells Anlæg
Er danskernes frisind et fatamorgana - eller findes det i virkeligheden?
Åndsfrihed i et samfund betyder at mennesker har frihed til at have en overbevisning, leve efter den og
give udtryk for den - men vi ser, at denne frihed er under pres i disse år. Så. Må vi stadig tro, tænke, tale og
leve frit i dagens Danmark? Dette søger debatten svar på.
Deltagere: Amalie Lyhne, blogger, skribent og forfatter, Amalie Lyhne; Dennis Nørmark, forfatter og
debattør, Dennis Nørmark; Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Det radikale venstre; Peter Bendix
Pedersen, Formand for Dansk Friskoleforening, Dansk Friskoleforening; Gry Reiter, debatredaktør,
Information
Forventninger skaber forandring i uddannelse
15:15 - 16:00
Lær for Livet, Danske Skoleelever
Debat - Børn, unge og undervisning
J15 – Skoletinget
J - Kæmpestranden
Hvorfor har positive forventninger en betydning for motivation og læring - og hvordan sikrer vi dem?
Som elev er det altafgørende for motivation og læring at blive mødt med positive krav og forventninger fra
sine undervisere. Samtidig stiller et godt læringsmiljø krav til underviserens relations-kompetence. Dog
oplever mange – og ikke mindst de udsatte børn og unge – at deres undervisere ikke forventer sig noget
særligt af dem.
Deltagere: Sidsel Vive Jensen, Forsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd;
August Solkær, Moderator, Danske Skoleelever; Marianne Jelved, Undervisningsordfører, Radikale Venstre;
Illa Westrup Stephensen, Direktør, Lær for Livet; Jakob Bonde Nielsen, Formand, Danske Skoleelever;
Vibeke Greby Schmidt, Folkeskolelærer - indstillet til Politikens pris som Danmarks bedste underviser,
Bavnehøj Skole Learning Kid, Skoleelev, Lær for Livet
5 bud på kvalitet i STU’en
16:30 - 17:30
Ligeværd, Landsforeningen LEV
Debat - Børn, unge og undervisning - Vækst, erhverv og beskæftigelse
J18 – Ligeværd
J - Kæmpestranden
STU Alliancen spørger hvilke elementer der bør indgå i kvalitetssikring af uddannelsen.
Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU er den eneste uddannelse, der ikke føres tilsyn med.
Der findes mere end 235 STU tilbud, der laver ungdomsuddannelsesforløb til unge med særlige behov.
Selvom uddannelsen retter sig mod en gruppe af unge, der ofte har svært ved at tale på egne vegne, er der
ingen samlet kvalitetssikring af uddannelsen. Hvis vi skal opbygge kvalitetsstandarder, tilsyn eller anden
form for overvågning af uddannelsens kvalitet. Hvad skal vi så kigge på? •
Er det de
pædagogiske metoder? •
Er det hvor godt, uddannelsen hjælper de unge videre i beskæftigelse? • Er
det kommunens inddragelse af de unge og pårørende i valget af uddannelse? •
Eller er det noget
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helt andet? STU alliancen har bedt fem interessenter og politikere komme med bud på, hvordan en
kvalitetssikring af STU’en kan tilrettelægges, og hvilke elementer der skal indgå. Moderator: Esben Kullberg
Deltagere: Anni Sørensen, Landsformand, Landsforeningen LEV; Marianne Jelved, Undervisningsordfører,
Radikale Venstre; Leo Komischke-Konnerup, Ph.d. i dannelse, UC Syd; Hanne Pontoppidan, Formand,
Uddannelsesforbundet; Marianne Saxtoft, Proceskonsulent, Samskabelse
Mands Minde med Marianne Jelved (del 2)
18:00 - 19:00
Grundtvigsk Forum
Foredrag/tale/interview - Demokrati og forvaltning - Kultur, medier og idræt
A3 - Grundtvigs Telt
A - Danchells Anlæg
Marianne Jelved, RV, kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv
Grundtvig holdt sine Mands Minde-foredrag i begyndelsen af 1830’erne, hvor han ud fra sin egen
livshistorie fortalte samtidshistorie. Tre aftener i træk tager Marianne Jelved, MF for RV, tråden op fra
Grundtvig og kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv.
Deltagere: Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Lørdag
Hvordan bidrager fonde til at løse samfundets problemer?
08:30 - 09:25
Altinget, Tænketanken DEA
Debat - Socialpolitik og integration - Økonomi, finans og skat
N3 - Grønbechs Hotel/Vilhelm/Haveteatret
N - Nørregade
Enhedslisten ønsker nye principper for, hvordan fonde uddeler penge. Debat med politikere, fonde, KL
Fonde har de senere år fået en stigende betydning i Danmark. Fondene er per definition uden for
demokratisk indflydelse, men bør der være flere krav til, hvordan pengene bruges, hvis samfundet til
gengæld skal give fondene skattefradrag for deres uddelinger? Det mener Enhedslisten, og vi får besøg af
deres skatteordfører Rune Lund, som vil præsentere partiets nye principper for, hvordan fonde bør bidrage.
Vi får også besøg af Radikale Venstres Marianne Jelved, som vil give hendes syn på sagen. Mød også
Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, Arne
Eggert, udviklingsdirektør i KL med ansvar for skoler og dagtilbud, Birgitte Boesen, fondsekspert og forfatter
til en kommende bog, Fonde i Bevægelse. Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA, byder
velkommen. Og det hele styres med overskud og humor af Michael Jeppesen, direktør, radiovært mv.
Deltagere: Rune Lund, Finansordfører, Enhedslisten; Marianne Jelved, MF, Radikale Venstre; Henriette
Christiansen, direktør, Egmont Fonden; Søren Kaare-Andersen, Direktør, Bikubenfonden; Arne Eggert,
Udviklingsdirektør, børne-, skole- og uddannelsesområdet, KL; Birgitte Boesen, Rådgiver og forfatter,
büroCPH; Stina Vrang Elias, Adm. direktør, Tænketanken DEA
Morgensang med Marianne Jelved
09:30 - 10:00
folkekirken.dk
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Foredrag/tale/interview - Kultur, medier og idræt – Andet
C1 – Folkekirken
C - Cirkuspladsen
Kom til et uhøjtideligt fællessangsarrangement med stærk morgenkaffe og sprøde croissanter
Marianne Jelved har valgt morgensangens sange og salmer, som hun vil berige med sine fortællinger, inden
vi synger dem sammen. Der vil være musikledsagelse ved organist Morten Poulsen på keyboard.
Deltagere: Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre
Stol på min faglige dømmekraft i en tid med test og målinger
10:30 - 12:35
Danske Underviserorganisationers Samråd
Debat - Børn, unge og undervisning
G22 - Høiers Iscafé
G - Yder-/indermolen
Pædagogers og underviseres faglige dømmekraft og rolle udfordres af snæver økonomitænkning og NPM
Pædagoger og undervisere oplever, at deres fagprofessionelle rolle og dømmekraft gennem årene er blevet
udfordret af snævre økonomiske styringsinstrumenter og omsiggribende evalueringer fra ledelsesfilosofien
i New public management. Det sker bl.a. gennem flere og flere målinger og tests, øgede krav om
effektivitet og økonomiske nedskæringer. Hvilken betydning har styringsmekanismerne for børn og unges
muligheder for at trives, lære og dygtiggøre sig? Hvad skal der reelt til for at give børn og unge det bedste
afsæt for at bringe Danmark i front på konkurrenceevne, velstand og livskvalitet? Program Kl. 10.35-11.05
Kaminpassiar med Haarder og Jelved Kl. 11.05-11.25 Videregående udd. Hvordan kan nye lærere dannes til
engagerede og kreative fornyere af folkets skole, når politikerne vil bestemme alt? KL.11.25-11.55
Ungdomsudd. Gi´r jagt på me´r og me´r effektivitet tab af øget social mobilitet? Kl..11.55-12.35
Grundskolen og daginst.: Samfundet betaler gildet, hvem styrer dansen?
Deltagere: Bertel Haarder, Medlem af Folketinget, Venstre; Mette Frederiksen, Lærer, Syvsjerneskolen;
Clement Kjersgaard, DR-vært og udgiver af RÆSON, DR og RÆSON; Marianne Jelved, Medlem af
Folketinget, Radikale Venstre; Jenny Maria Jørgensen, Fmd., Lærerstuderendes Landskreds; Stefan
Hermann, Rektor, Københavns Professionshøjskole; Hans Beksgaard, Næstformand, Dansk
Magisterforening; Martin Ågerup, Direktør, CEPOS; Jens Philip Yazdani, Formand, Gymnasieelevernes
Sammenslutning; Helene Glundholt, Formand, EEO; Annette Nordstrøm Hansen, Formand,
Gymnasieskolernes Lærerforening; Hanne Pontoppidan, Formand, Uddannelsesforbundet; Elisa Bergmann,
Formand, BUPL; Anders Bondo Christensen, Formand, Danmarks Lærerforening; Uffe Rostrup, formand,
Frie Skolers Lærerforening; Stine Bossen, Efterskolelærer, Vejle Idrætsefterskole; Trine Boel Nielsen,
Pædagog, Daginstitutionen Skovkanten
Kunstmuseer: Fra kulturafspejlende til kulturskabende
11:30 - 12:30
ARKEN
Debat - Kultur, medier og idræt
G4 - Policy Groups scene
G - Yder-/indermolen
Hvad er kravene til fremtidens kunstmuseum?
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Kan museumsoplevelser nedbryde barrierer mellem etnicitet og sociale forhold i lokalmiljøer? Og hvilken
rolle spiller disse kulturinstitutioner i forhold til vellykket integration i multikulturelle området – har de
overhovedet en rolle? Hvis ikke, hvordan kan vi så give dem en? ARKEN stiller skarpt på museernes rolle,
deres geografiske betydning og ikke mindst deres indvirkning på børn og unges identitetsskabelse – hvad er
kravene til fremtidens museum?
Deltagere: Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst; Christian Gether, Direktør, ARKEN
kunstmusuem; Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre; Dan Kornbek Christiansen,
Formand, Kultur- og Fritidsudvalget, Glostrup Kommune; Sengül Deniz, 1. Viceborgmester og formand for
Fritids- og Kulturudvalget, Ishøj Kommune, Socialdemokratiet
Hvorfor står Folkeskolen altid for skud?
14:15 - 15:00
Radikale Venstre
Debat - Uddannelse og forskning - Børn, unge og undervisning
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
En levende debat om folkeskolens udfordringer.
Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i Danmark, som stort set alle dansker har et forhold til.
Alligevel er det meget ofte netop Folkeskolen og dens lærere, der står for skud. Kom med til en vigtig
samtale om Folkeskolens udfordringer mellem formand for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg
Gordon Ørskov Madsen, lektor Keld Skovmand og Radikale Venstres skoleordfører Marianne Jelved. Efter
overenskomstforhandlinger og en folkeskolereform, der skal løbes i gang, er der nok at diskutere.
Deltagere: Gordon Ørskov Madsen, Formand for Overenskomstudvalget, Danmarks Lærerforening;
Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre; Keld Skovmand, Lektor, Center for Anvendt
Skoleforskning
Lobbyistspillet 2018 – Finalen
15:00 - 16:00
Dansk Byggeri, Operate A/S
For sjov/sport - EU og udenrigspolitik - Vækst, erhverv og beskæftigelse
F29 - Operate - Havnegade-scenen
F - Ved Allinge Røgeri
Efter første runde er det tid til at kåre Danmarks bedste lobbytalenter i Lobbyistspillet 2018!
Hvad skal der til for at en mærkesag bliver en vindersag? Få svaret i Lobbyistspillets finale, hvor vi finder
fremtidens mest lysende lobbytalenter! Aktive unge fra Radikal Ungdom, Spejderne, Venstres Ungdom,
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og Red Barnet Ungdom trækker hver en mærkesag og har allerede
lobbyet overfor medieeksperterne, og nu er turen kommet til politikerne. Kan de unge lobbyister
overbevise politikerne om, at lige præcis deres sag er den bedste? Mærkesagerne stilles af virkelighedens
lobbyister: Tobaksproducenterne, FDM, Dyrenes Beskyt-telse, LO og Dansk Byggeri. I år har alle deltagerne
fået udleveret mærkesager på forhånd og har haft muligheden for at mødes med den relevante
organisation. Efter at have klaret sig igennem første panel, skal deltagerne stå overfor det frygtindgydende
finalepanel. Politikerne giver deres dom over, hvilket hold der kan kalde sig vinder af lobbyistspillet 2018.
Kom og vær med, når vi kårer fremtidens bedste lobbyister!
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Deltagere: Christine Antorini, MF, Socialdemokratiet; Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale;
Jacob Mark, MF, Socialistisk Folkeparti
Andelsbevægelse for klimaet
16:30 - 17:30
Tankegang a/s, Energibyerne
Debat - Klima og energi
B7 – Energibyerne
B - Nordlandspladsen
Er andelsselskaber bedst til at sikre grøn omstilling af varmeforsyningen. Debat og dialog
Forsyningsbranchen er præget af andelsselskaber og hvile-i-sig-selv princippet. Modellen sikrer langsigtede
investeringer i de mest bæredygtige løsninger. Det er nødvendigt at fastholde og udbygge andelstanken for
at sikre klimavenlige investeringer, som giver et højt afkast på alle bundlinjer. Eller er det? Følg og bidrag til
debatten.
Deltagere: Anders Nørregaard, Formand, Middelfart Fjernvarme; Marianne Jelved, Medlem af Folketinget,
Radikale; Leif Friis Jørgensen, Direktør, Naturmælk
Mands Minde med Marianne Jelved (del 3)
18:00 - 19:00
Grundtvigsk Forum
Foredrag/tale/interview - Demokrati og forvaltning - Kultur, medier og idræt
A3 - Grundtvigs Telt
A - Danchells Anlæg
Marianne Jelved, RV, kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv
Grundtvig holdt sine Mands Minde-foredrag i begyndelsen af 1830’erne, hvor han ud fra sin egen
livshistorie fortalte samtidshistorie. Tre aftener i træk tager Marianne Jelved, MF for RV, tråden op fra
Grundtvig og kigger tilbage på sit liv i et historisk og politisk perspektiv.
Deltagere: Marianne Jelved, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Marlene Borst Hansen
Torsdag
Er det danske demokrati truet af fake news?
16:00 - 17:00
Berlingske Media
Debat - Kultur, medier og idræt
F26 - Berlingske Media
F - Ved Allinge Røgeri
Har vi et realistisk billede af den postfaktuelle trussel? Og hvad stiller vi op mod fake news?
Har vi et realistisk billede af den postfaktuelle trussel? Undervurderer vi, hvor slemt det står til? Eller lider vi
af en form for moralsk panik, hvor vi overdriver problemerne og risikerer at sætte ind med alt for hårde
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tiltag mod fake news? På grundlag af de vurderinger diskuterer vi, hvad vi skal stille op. I panelet deltager
bl.a. Pierre Collignon, debatredaktør på Berlingske og forfatter til bogen "Tilbage til virkeligheden" om
kampen mod fake news og misinformation. Moderator: Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske.
Deltagere: Pierre Collignon, Debatredaktør og Forfatter, Berlingske Media; Mette Østergaard,
Chefredaktør, Berlingske Media; Jonas Christoffersen, Direktør, Institut for Menneskerettigheder; Søren
Søndergaard, MF, Enhedslisten; Anders Vistisen, Medlem af Europa-Parlamentet, Dansk Folkeparti;
Marlene Borst Hansen, Projektleder, Frirummet

Martin Lidegaard
Fredag
Elbilen: Bæredygtigt alternativ eller identitetsmord?
09:00 - 10:00
Nissan, Renault
Debat - Klima og energi - Transport og byggeri
G4 - Policy Groups scene
G - Yder-/indermolen
Hvad er egentlig elbilens begrænsninger?
Elbilen betragtes som forbrændingsmotorens lydløse arvtager. Det gør, at den bæredygtige sag er genstand
for megen debat. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne ved elbilen? I takt med at benzin/diesel bilen
også bliver mere bæredygtig og miljørigtig, bliver der stillet spørgsmålstegn ved, hvor fordelagtig elbilen
egentlig er. Nissan og Renault afliver myterne omkring elbilerne og bekræfter måske nogle af
bekymringerne, der kan være, når vi diskuterer, hvad elbilens reelle begrænsninger og barrierer er.
Deltagere: Mikkel Thomsager, Chefredaktør, Bilmagasinet; Lars Overgaard, Programleder Energi og
Transport, Transportens Innovations Netværk; Anders Gadsbøll, Direktør, Renault; Emil Thorup, Ordstyrer,
Handvärk; Niels Buus Kristensen, Medlem og Forskningsleder, Klimarådet og Transportøkonomisk Institutt
Oslo; Martin Lidegaard, Tidl. Energi- og Klimaminister, Radikale Venstre; Lærke Flader, Branchechef, Dansk
Elbil Alliance; Jacob Stahl Otte, Direktør, Drivkraft Danmark
Brexit - The final word?
11:15 - 12:00
Radikale Venstre
Debat - EU og udenrigspolitik
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Martin Lidegaard diskuterer Brexit, nordirland, samhandel og EUs fremtid med den britiske ambassadør
Hvordan kommer Brexit til at påvirke resten af Europa? Hvad skal der ske med Nordirland og hvad med den
danske samhandel med UK? Er Brexit i det hele taget ved at udvikle sig til en katastrofe eller en succes, og
er danmark på vej i samme retning? Vær med når den britiske ambassadør i danmark Dominic Schroeder
møder tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard til en samtale om Europas fremtid efter Brexit.
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Deltagere: Dominic Schroeder, Ambassadør, Den britiske ambassade i Danmark; Martin Lidegaard, Fhv.
Udenrigsminister, Radikale Venstre
Hvordan sikrer vi digital infrastruktur i Grønland?
15:15 - 16:00
Teracom
Foredrag/tale/interview – Forsvarspolitik
C4 - Medieteltet - Radio Folkemødet
C – Cirkuspladsen
Forsvaret og politiet står overfor udbygning af den digitale kommunikationsinfrastruktur på Grønland
Både forsvaret og politiet står overfor udbygning af den digitale kommunikationsinfrastruktur på Grønland
og i Arktis. Spørgsmålet er hvordan?
Deltagere: Lars Ole Dybdal, IT Direktør, Rigspolitiet; Niels Christian Wang, Kontreadmiral og chef for
Forsvarsakademiet, Forsvarsakademiet; Henrik Damm Christensen, MF, S; Aaja Chemnitz Larsen, MF, Inuit
Ataqatigiit; Martin Løbel, Direktør, Teracom; Martin Lidegaard, MF, Radikale Venstre
Hvor bevæger EU sig hen i lyset af Brexit?
16:30 - 17:00
Forsikring & Pension
Debat - EU og udenrigspolitik - Vækst, erhverv og beskæftigelse
G3 - Forsikring & Pensions Telt
G - Yder-/indermolen
Hvordan sikrer vi gennemslagskraft og lige vilkår på tværs af grænserne, når UK forlader EU?
Brexit-forhandlingerne skrider langsomt fremad, og det ser ikke ud til, at UK ved, hvad de vil. Vi ved derfor
heller ikke, hvordan forhandlingerne ender i forhold til forbrugernes og virksomhedernes vilkår. I forsikringog pensionsbranchen ønsker vi at sikre ens regler og tilsyn på tværs af landegrænserne – også for lande
uden for EU – for at undgå ulige konkurrence. Det kan også bekymre os, at Danmark nu står uden en vigtig
alliancepartner. Hvordan vil det få betydning for vores gennemslagskraft i EU. Hvordan vil det præge den
danske forhandlingsposition, at Danmark nu mister en tæt allieret? Debatten vil tage udgangspunkt i det, vi
ved om Brexit-forhandlingerne på det tidspunkt, hvor Folkemødet finder sted.
Deltagere: Morten Løkkegaard, MEP, Venstre; Martin Lidegaard, Fhv. Udenrigsminister, Radikale Venstre;
Per Bremer Rasmussen, Adm. direktør, Forsikring & Pension; Mette Walsted Vestergaard, Journalist, Mette
Walsted Vestergaard; Claus Grube, Tidl. ambassadør for Danmark i London, Claus Grube; Ole Helmersen,
Lektor og EU-ekspert, CBS

Lørdag
Taber Danmark det grønne kapløb?
10:30 - 11:05
CONCITO
Debat - Klima og energi - Vækst, erhverv og beskæftigelse
K15 - King Street på Pilekroen
K - Kirkepladsen
Klimalørdag på Pilekroen: Debat om Danmarks klimarolle på det globale marked
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Den grønne omstilling buldrer afsted både globalt og i Danmark. Herhjemme står vi overfor en række
politiske valg, der vil være afgørende for, hvor hurtigt Danmark når i mål med den grønne omstilling, og om
Danmark kommer til at bevare førerposition som et grønt foregangsland. Og imens buldrer den grønne
omstilling afsted i verden omkring os! Kom med til en afslappet grøn dialog med to af Danmarks førende
profiler inden for grøn omstilling og udenrigspolitik, og vær med helt tæt på, når vi drøfter den verden vi
ser ud i og hvad der skal til, hvis Danmark igen skal blive en grøn vindernation. Debatten er en kaffesalons
debat, hvor vi drøfter den globale udvikling, og hvilke muligheder og udfordringer det giver Danmark.
Hvorfor ser vi fx nu, at Danmark er ved at miste den førerposition vi havde, og hvis vi skal kunne konkurrere
med Kina i fremtiden, hvad skal der så til? Og hvorfor er energi og klimapolitik også sikkerhedspolitik, når vi
taler grøn omstilling. Stil gerne spørgsmål!
Deltagere: Jarl Krausing, International chef, CONCITO; Connie Hedegaard, Formand for Concito, Concito;
Martin Lidegaard, Tidl. Energi- og Klimaminister, Radikale Venstre
Reality check: Hvordan går det for FN’s 17 Verdensmål?
13:30 - 14:30
Chora Connection
Debat - Klima og energi
K9 – Tænketanken
K - Kirkepladsen
Er FN’s 17 Verdensmål en ubetinget succes indtil videre? Chefredaktør for Børsen modererer debatten.
193 medlemslande vedtog i 2015 FN’s 17 Verdensmål. Tre år senere er målene på manges læber. I DK har
regeringen lavet en handleplan, danske virksomheder er involveret, kommunerne begynder at have en
strategi herfor, og mange NGO’er og civile organisationer arbejder intensivt med målene. Noget tyder på at
verden bevæger sig i den rigtige retning, og at planen begynder at bide fast for alvor. Alligevel viser
rapporter at kendskabsgraden er lav i befolkningen, i kommunerne og hos mange virksomheder – og CO2
udslippet stiger stadigvæk. Så hvor langt er vi egentlig i Danmark og i verden? Når vi verdensmålene inden
2030 og er de en ubetinget succes for virksomheder, regeringer, kommuner og lokale aktører – for
samfundet? Et ekspertpanel vil gøre status på verdensmålene samt forsøge at tegne et billede af hvor
verden står i 2030. Kom forbi til en højaktuel debat om verdens udvikling og få en kvalificeret status på FN’s
17 Verdensmål både i et dansk og i et internationalt perspektiv.
Deltagere: Martin Lidegaard, Tidl. Energi- og Klimaminister, Radikale Venstre; Peder Holk, CEO, Novozymes;
Camilla Brückner, Direktør, UNDPs nordiske kontor; Jarl Krausing, International chef, CONCITO; Karen
Blincoe, Direktør, Chora Connection; Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact; Niels Lunde, chefredaktør,
Børsen

Morten Østergaard
Torsdag
Min vej ind i politik: Morten Østergaard & Søren Espersen
15:45 - 16:15
Folketinget
Foredrag/tale/interview - Demokrati og forvaltning
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C23 – Folketinget
C - Cirkuspladsen
Kom og hør, hvad der fik Morten Østergaard og Søren Espersen til at gå ind i politik.
Kom og hør, hvad der fik Morten Østergaard og Søren Espersen til at gå ind i politik. Hvordan startede de,
og hvad driver dem i deres daglige politiske arbejde? Find ud af, om de har noget til fælles på trods af deres
forskellige politiske ståsted. Min vej ind i politik er et samtaleinterview mellem to folketingsmedlemmer fra
hver sin politiske fløj. Det styres af Dorte Krogsgaard, vært på P1 Morgen.
Deltagere: Morten Østergaard, Fhv. minister, Radikale Venstre; Søren Espersen, Folketingsmedlem, Dansk
Folkeparti; Dorte Krogsgaard, Vært på P1 Morgen, DR
Sænke Slagskibe
16:30 - 17:00
Det Blå Danmark, Danske Rederier, Danske Havne, Danske Maritime
For sjov/sport – Andet
H7 - Det Blå Danmark
H - Allinge Havn
De to partiformænd, Søren Pape (K) og Morten Østergaard (RV), dyster på viden om Det Blå Danmark
Kom om bord på Postbåden Peter eller vær med fra kajkanten, når vi tager hul på årets Folkemøde med et
vaskeægte søslag mellem Søren Pape (K) og Morten Østergaard (RV). De to admiraler bestyrer hver sin
flåde, når de konkurrerer om at sænke hinandens slagskibe. Der bliver kæmpet på paratviden, og de rigtige
svar giver lov til at sende skud af sted mod modstanderens flåde. Det hele foregår i en humoristisk og
afslappet atmosfære, hvor du kan gætte med på stort og småt og dermed også blive klogere på Danmarks
største eksporterhverv. Kom og gæt med. Quizmaster er Jakob Ullegård, direktør, Danske Rederier.
Deltagere: Søren Pape Poulsen, Justitsminister, Det Konservative Folkeparti; Morten Østergaard, Fhv.
minister, Radikale Venstre
Opvarmning til Morten Østergaards partiledertale
18:30 - 19:00
Radikale Venstre
Mingle – Andet
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Vi mødes og varmer op til Morten Østergaards partiledertale.
Op til partiledertalen deler de radikale merchandise ud og skaber stemning i teltet. Derefter mødes alle
partimedlemmer og interesserede i teltet og følges ad op til hovedscenen, hvor vi støtter Morten
Østergaard
Deltagere: Morten Østergaard, Politisk leder, Radikale Venstre
Radikale Venstre på Hovedscenen
19:00 - 19:30
Radikale Venstre
Partiledertale eller officiel Folkemødeevent - Andet – Andet
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C9 – Hovedscenen
C - Cirkuspladsen
Hør Morten Østergaards partiledertale, når Radikale Venstre indtager Hovedscenen.
Alle Folketingets partier har en halv time på Hovedscenen, hvor partiets leder blandt andet holder sin
partiledertale.
Deltagere: Morten Østergaard, Politisk leder, Radikale Venstre
Debatten på DR2: Politisk topmøde med Clement Kjersgaard
20:00 - 21:00
Danmarks Radio
Debat – Andet
G29 - Danmarks Radio
G - Yder-/indermolen
Clement Kjersgaard har inviteret politiske topfolk til debat om de vigtigste emner i dansk politik.
Har VLAK-regeringen den rigtige politik for Danmark? Hvad er oppositionens alternativ? Og hvilken rolle
spiller DF? Dét, og meget mere, sætter Clement Kjersgaard til debat, når en række partiledere og politiske
topfolk medvirker i Debatten på DR2 live fra Folkemødet. Mød blandt andre: Kristian Thulesen Dahl (DF),
Morten Østergaard (R), Anders Samuelsen (LA), Kristian Jensen (V), Pernille Skipper (EL), Søren Pape (K),
Uffe Elbæk (ALT), Nicolai Wammen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF).
Deltagere: Clement Kjersgaard, Tv-vært, Danmarks Radio; Kristian Thulesen Dahl, Politiker, Dansk
Folkeparti; Morten Østergaard, Politiker, Radikale Venstre; Anders Samuelsen, Politiker, Liberal Alliance;
Kristian Jensen, Politiker, Venstre; Pernille Skipper, Politiker, Enhedslisten; Søren Pape Poulsen, Politiker,
Det Konservative Folkeparti; Uffe Elbæk, Politiker, Alternativet; Nicolai Wammen, Politiker,
Socialdemokratiet; Pia Olsen Dyhr, Politiker, Socialistisk Folkeparti

Fredag
Hvordan undgår vi at skabe terrorister?
10:30 - 11:30
TryghedsGruppen, TrygFonden, LEAD Agency
Debat - Socialpolitik og integration - Uddannelse og forskning
N4 - LEAD i Nørregade
N – Nørregade
Hvordan undgår vi voldelig ekstremisme?
Angrebene mod Krudttønden og synagogen i København og terrorangrebene i bl.a. Paris, London og Berlin
understregede, hvad radikalisering og ekstremisme kan føre til, og hvorfor det er vigtigt at forebygge,
inddæmme og modvirke. Radikalisering og voldelig ekstremisme – uanset om det er med afsæt i militant
islamisme, højreekstremisme eller noget tredje - udgør ikke kun en trussel mod den fælles sikkerhed og de
grundlæggende værdier, som det danske samfund bygger på. Det skaber også utryghed og mistrivsel i
skoler, boligområder, lokalsamfund og sociale fora. Tal fra 2017 viser, at næsten hver fjerde dansker er
bekymret for at blive offer for et terrorangreb. Hvordan kan vi tackle denne utryghed? Og hvordan
forebygger vi radikalisering og ekstremisme i Danmark? Der er meget fokus på den radikaliserede, på
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betonklodser på Strøget, på terror i nabolandene. Meget få taler om tiden inden – hvad kan vi gøre for at
undgå, at unge bliver radikaliserede? Det sætter vi fokus på i denne debat.
Deltagere: Lene Johansen, Ordstyrer, x; Jakob Scharf, Direktør, CERTA Intelligence & Security; Jan E.
Jørgensen, MF, Venstre; Morten Østergaard, MF og Udenrigspolitisk Nævn-ordfører, Radikale Venstre;
Khaterah Parwani, Leder for EXITkorps, talskvinde og juridisk rådgiver, Exitcirklen; Natasha Al-Hariri,
Selvstændig konsulent, Medlem af Rådet for Etniske Minoriteter; Anders Hede, Forskningschef, TrygFonden
Fra militær til civil - kørestolsrugby under åben himmel
15:00 - 16:00
Danmarks Idrætsforbund
For sjov/sport - Kultur, medier og idræt - Socialpolitik og integration
B50 – Kørestolsrugbybane
B - Nordlandspladsen
Tre hold bestående af politikere, skadede veteraner og repræsentanter fra DIF.
Mange soldater vender hjem med fysiske og psykiske ar efter udsendelse til verdens brændpunkter. En
gruppe af dem har overvundet deres mén og stiler efter igen at blive en stærk ressource i samfundet.
Kørestolsrugbykampen sætter fokus på veteraner i almindelighed og i særdeleshed på denne gruppe.
Udover de seje veteraner vil Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), Fhv. minister Morten
Østergaard (B), politisk ordfører Pernille Skipper (EL) og Partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) spille med i
kørestolsrugbykampen.
Deltagere: Magnus Heunicke, Fhv. Minister, Socialdemokratiet; Hans Natorp, Næstformand, Danmarks
Idrætsforbund; Jeppe Jacobsen, MF, Dansk Folkeparti; Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsesminister,
Venstre; Pernille Skipper, Politisk ordfører, Enhedslisten; Morten Østergaard, Fhv. minister, Radikale
Venstre; Pia Olsen Dyhr, Partiformand, Socialistisk Folkeparti; Rune Oland Tanggaard, Projektleder, DIF
Soldaterprojekt, Danmarks Idrætsforbund; Michael Hedelund, PA konsulent, Danmarks Idrætsforbund;
Jacob Andersen, kommunikationskonsulent, Danmarks Idrætsforbund; Jonas Hjorth Andersen,
Projektkonsulent, Danmarks Idrætsforbund; Thomas Bach, Næstformand, Danmarks Idrætsforbund
Hvordan udvikler topchefer og politikere offentlig ledelse?
16:30 - 17:15
Ledernes Hovedorganisation, Djøf, KL, Mercuri Urval, Mandag Morgen
Debat - Demokrati og forvaltning
C25 – Ledelsesscenen
C - Cirkuspladsen
Hør politikere og topchefer drøfte, hvordan de sammen udvikler offentlig ledelse.
Offentlig ledelse er til debat – lokalt såvel som nationalt. De offentlige ledere i Danmark er både dygtige og
dedikerede, men der er altid plads til forbedring. I debatten stiller vi skarpt på tre af tidens vigtigste
spørgsmål: Hvilke drøftelser skal topledere og politikere have med hinanden for at løfte offentlig ledelse til
et endnu højere niveau? Er forudsætningen for at løfte offentlig ledelse, at politikerne lærer at styre sig selv
bedre, som innovationsminister Sophie Løhde har udtalt? Og hvad er egentlig politikernes rolle i forhold til
ledelse af organisationen? Fire offentlige ledere – en borgmester, en kommunaldirektør, et
folketingsmedlem og en departementschef debatterer spørgsmålene i dialog med Mandag Morgens
projektdirektør, Andreas Hjorth Frederiksen.
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Deltagere: Martin Præstegaard, Departementschef, Finansministeriet; Benedikte Kiær, Borgmester /
Formand Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Helsingør Kommune; Stefan Birkebjerg Andersen,
Stadsdirektør, Odense Kommune; Morten Østergaard, Politisk leder, Radikale Venstre
Clement og gæster
19:30 - 21:00
Foreningen Folkemødet
Partiledertale eller officiel Folkemødeevent – Andet
C9 – Hovedscenen
C - Cirkuspladsen
Velkommen på Folkemødets Hovedscene – Clement tager imod
Clement Kjersgaard er vært for et forrygende, skarpt live-talkshow på Hovedscenen. Her er ingen bløde
sofaer eller kære mor, når Clements modige gæster tager ordet.
Deltagere: Clement Kjersgaard, Udgiver, RÆSON; Morten Østergaard, Politisk leder, Radikale Venstre; Pelle
Dragsted, Folketingsmedlem, Enhedslisten; Pernille Rosenkrantz-Theil, MF, Socialdemokratiet; Rasmus
Jarlov, MF, Det Konservative Folkeparti

Lørdag
Ud af ghettoerne - i Danmark og Europa
12:00 - 13:00
Radikale Venstre
Debat - Socialpolitik og integration - EU og udenrigspolitik
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Morten Østergaard, Anders Ladekarl og Aydin Soey tager et opgør med ghettoer og parallelsamfund.
Hvordan tager vi et opgør med ghettoer, parallelsamfund og bekæmper sociale problemer i udsatte
boligområder. Vi ser nogle af de samme udfordringer på tværs af Europa, men har de knækket koden i
andre europæiske lande, eller er problemerne blevet større? Mød Radikale venstres politiske leder Morten
Østergaard og Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl, når de konfronteres med fakta og tvinges til at
tale om udfordringerne uden spin og udenomssnak. Aydin Soei, sociolog, journalist og bl.a. forfatter til
Tingbjerg-undersøgelsen, tillader ingen smutveje, når debatten skal tages om et af de allerstørste temaer i
Danmark og Europa. For hvad kan vi som politikere, som borgere og civilsamfund eller i fællesskab i EU
gøre? Hvad skal der til for at sikre børn en god start på livet, få voksne i arbejde og leve sammen i stedet for
hver for sig? Hvad vi kan lære af ”no-go zones” i Europa, Malmø, Molenbeek? Og hvad skal der til for at
realisere målet om et Danmark uden ghettoer i 2030?
Deltagere: Aydin Soey, Sociolog og forfatter, Selvstændig; Morten Østergaard, Politisk leder, Radikale
Venstre; Anders Ladekarl, Generasekretær, Dansk Røde Kors
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Sofie Carsten Nielsen
Fredag
Kulturradikal morgen-debat: Hvad skal vi med kulturen i DK?
09:00 - 10:00
Radikale Venstre
Debat - Kultur, medier og idræt
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Hvilken rolle spiller kultur for vores identitet og politik? Og hvad vil vi egentlig med kulturlivet
For nogle er kultur en afgørende generator for vækst og bosætning i oplevelsesøkonomien. For andre har
den værdi i sig selv. Kultur kan også skabe forskelle, og kultur kan samle, men hvilken værdi har kulturen
egentlig – og for hvem? Vi skal debattere dansk kultur- og værdipolitik, med afsæt i de grundlæggende
spørgsmål: Hvilken værdi har kulturen? Hvilken kultur? Og for hvem?
Deltagere: Sofie Carsten Nielsen, MF, Radikale Venstre; Lasse Marker, Moderator, Rasmussen og Marker;
Beth Juncker, professor Emerita i Børnekultur, Københavns Universitet; Jesper Betak Lund, Cand. Scient.
Bibl., Radikale Venstre; Anders Holst, Studieansvarlig, Den Danske Scenekunstskole
Har forskerne fået mundkurv på?
10:30 - 11:15
Radikale Venstre
Debat - Uddannelse og forskning
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Debat om universiteternes forskning, er den fri eller under pres?
Der har været meget omtale i medierne af sager, hvor forskere har fået mundkurv på eller føler sig presset
til at ændre eller opbløde deres konklusioner. Har vi et problem i Danmark, eller er det overdrevet?
Hvordan sikrer vi fortsat fri og redelig forskning? Hvilke problemer og løsninger ser politikerne og forskerne
selv? Vi har inviteret MF Sofie Carsten Nielsen, professor emeritus Heine Andersen, institutleder Maja Horst
og formand for rektorkollegiet Anders Bjarklev til en debat om dette vigtige emne.
Deltagere: Sofie Carsten Nielsen, MF, Radikale Venstre; Anders Bjarklev, Rektor / Formand, DTU / Danske
Universiteter; Maja Horst, Professor, Københavns Universitet; Heine Andersen, Professor, emeritus
Innovation and Growth through International Bright Minds
16:30 - 17:20
Join The Nordics, Novo Nordisk Kalundborg, Copenhagen Capacity, Greater Copenhagen, Knowledge Hub
Zealand, Kalundborg Kommune, Biopro World Talent Campus
Debat - Vækst, erhverv og beskæftigelse - Uddannelse og forskning
H13 – Ungeskibet
H - Allinge Havn
International specialists bring innovation and growth to Denmark, so why aren’t we attracting more?
Nobody doubts that innovation supports growth, but growth is increasingly being threatened by the lack of
qualified specialists. It’s also a fact that a diversified workforce can lead to increased innovation, and
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increased innovation leads to economic gains. An international specialist can strengthen the ability to
create new solutions, because of a new and different perspectives. However, we are continuously falling
behind more well-known talent hubs like Amsterdam, London and Berlin with better ‘talent infrastructure’.
So why aren’t we putting more focus on attracting qualified international specialists? We have invited a
couple of our international specialists for a discussion with our politicians who make the regulations, and
the companies who’s demand for foreign specialists continuously increases, partly because they cannot
find the necessary workforce in the Danish workforce, and partly because they want to maintain the quality
and innovation in global competition.
Deltagere: Adam Oliver Jones, Talent Attraction EMEA, Unity Technologies; Michael Hallgren,
Produktionsdirektør, Novo Nordisk, Kalundborg; Sofie Carsten Nielsen, MF, Radikale Venstre; Nikolaj
Lubanski, Direktør for Talentafdeling, Moderator, Copenhagen Capacity; Tegan Spinner, Founder, Lokalist;
Isuru A. Udugama, Postdoc, DTU in collaboration with BIOPRO consortium; Jeppe Rindom, CEO &
Cofounder, Pleo; Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity
NyDanmark - hvad gør vi ved kriminaliteten?
16:30 - 17:30
Ekstra Bladet
Debat - Socialpolitik og integration
F24 - Ekstra Bladet Live
F - Ved Allinge Røgeri
Poul Madsen og Özlem Cekic inviterer til integrationsdebat og diskuterer blandt andet kriminalitet
Poul Madsen og Özlem Cekic diskuterer Nydanmark med tre af landets integrationsordførere. Hovedemnet
er integration, og paneldeltagerne skal blandt andet diskutere, hvordan vi får flere indvandrere ud af
kriminalitetsstatistikkerne. Derudover skal panelet debattere jomfrudom og institutionspligt for
indvandrerfamilier.
Deltagere: Sofie Carsten Nielsen, MF, Radikale Venstre; Õzlem Cekic, Brobygger, Ekstra Bladet; Poul
Madsen, Chefredaktør, Ekstra Bladet; Nikolaj Villumsen, Integrationsordfører, Enhedslisten; Marcus Knuth,
Integrationsordfører, Venstre

Morten Helveg Petersen
Fredag
Europa mellem Trump og Putin: Kick off til EP-valg 2019
14:00 - 14:30
Europa-Parlamentet
Debat - EU og udenrigspolitik - Klima og energi
N3 - Grønbechs Hotel/Vilhelm/Haveteatret
N – Nørregade
Topkandidater varmer op til valget til Europa-Parlamentet.
Europas alliancer og naboskaber bliver sat på prøve, mens vi forbereder os på valg til Europa-Parlamentet.
USA vil gerne tale med Nordkorea, men ikke med Iran – og truer med handelskrig. Rusland blander sig i
Vestens demokratiske valg - og truer med at slukke for gassen. Både mod øst og vest er EU konfronteret
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med stormagter, der udfordrer den kendte verdensorden. Skal EU udfordre Donald Trump på hans
uforudsigelige beslutninger? Skal EU risikere at forværre forholdet til Rusland ved at standse udvidelsen af
rørledningen Nord Stream 2? Og kan EU overhovedet overleve, når fake news florerer og vores liberale
demokrati er kommet under pres? Altingets Thomas Lauritzen tager debatten med tre kandidater, der
søger genvalg til Europa-Parlamentet, nemlig Folkebevægelsens Rina Ronja Kari, De Radikales Morten
Helveg Petersen og Socialdemokratiets Jeppe Kofod. #ep19dk #eudk
Deltagere: Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Folkebevægelsen mod
EU; Jeppe Kofod, MEP, Socialdemokratiet; Morten Helveg Petersen, MEP, Radikale Venstre
Kick off med kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget i 2019
14:00 - 16:00
Europa-Parlamentet
Debat - EU og udenrigspolitik - Demokrati og forvaltning
N3 - Grønbechs Hotel/Vilhelm/Haveteatret
N - Nørregade
Partiernes topkandidater, Helle Thorning-Schmidt og Bertel Haarder til kvikke debatter om Europa.
V har samlet partiernes topkandidater til en serie kvikke debatter om, hvad de vil med Europa, som start på
deres kamp for en plads i Europa-Parlamentet. Og så har vi inviteret de to tidligere medlemmer Helle
Thorning-Schmidt og Bertel Haarder til at give gode råd til kandidaterne og dele deres tanker om Europa
med publikum. Moderator: Altingets Europa-analytiker og podcast-værk Thomas Lauritzen. #ep19dk #eudk
Deltagere: Morten Helveg Petersen, MEP, Radikale Venstre; Helle Thorning-Schmidt, Direktør, Save the
Children International; Morten Løkkegaard, MEP, Venstre; Nikolaj Villumsen, Integrationsordfører,
Enhedslisten; Bertel Haarder, Medlem af Folketinget, Venstre; Thomas Laurtizen, EU korrespondent,
Altinget; Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Folkebevægelsen mod
EU; Jeppe Kofod, MEP, Socialdemokratiet; Anders Vistisen, MEP, Dansk Folkeparti; Margrete Auken, MEP,
SF; Rasmus Nordqvist, MF, Alternativet
EU's energiunion – gavebod eller spændetrøje?
16:30 - 17:30
Det Konservative Folkeparti
Debat - EU og udenrigspolitik - Klima og energi
C19 – Konservative
C - Cirkuspladsen
Kom til debat med Bendt Bendtsen, Morten Helveg, Troels Ranis, Anders Stouge og Claus Møller
Efter flere års benhårde forhandlinger, forventes lovgivningen bag EU's energiunion at blive afsluttet i 2018.
Allerede nu kan man se konturerne af de endelige aftaler. Men hvad betyder de for udbygningen af
vedvarende energi i Europa? Vil energien endelig komme til at flyde frit på tværs af EU’s landegrænser,
eller vil flaskehalse i elnettet fortsat forhindre et effektivt europæisk energimarked? Hør Bendt Bendtsen
som var Europa-Parlamentets chefforhandler på Bygningsdirektivet, Morten Helveg som er EuropaParlamentets chefforhandler for EU’s nye energiagentur, Troels Ranis, som er branchedirektør i DI Energi
samt Anders Stouge fra Dansk Energi give deres bud på, hvilke muligheder EU's energiunion åbner for.
Claus Møller, der som CEO i Siemens kommer med bud på mulige danske løsninger – blandt andet hans
engagement i den europæiske elektriske infrastruktur.
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Deltagere: Bendt Bendtsen, MEP, Konservative; Morten Helveg Petersen, MEP, Radikale Venstre; Troels
Ranis, Branchedirektør, DI Energi; Anders Stouge, Viceadministrerende direktør, Dansk Energi; Claus Møller,
CEO, Siemens A/S
Politiske røverhistorier med Helveg
18:00 - 19:00
Radikale Venstre
Debat - EU og udenrigspolitik
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Morten Helveg Petersen udveksler røverhistorier, fra deres tid i politik
Morten Helveg Petersen (MEP, RV) kickstarter EP-valgkampen med et alternativt vælgermøde, hvor
holdninger og røverhistorier fra årtiers politisk slagsmål og personligt venskab vil blive flettet ind og ud
imellem hinanden. Morten og Søren har sågar en overgang delt bopæl. Der udstedes på forhånd 100 pct.
humorgaranti.
Deltagere: Morten Helveg Petersen, MEP, Radikale Venstre
Politisk rockshow ved Helveg/Mogensen-band
19:30 - 20:30
Dansk Energi
Optræden/Performance - Klima og energi
B2 - Energiens Scene
B – Nordlandspladsen
Helveg/Mogensen tilfører det politiske miljø lidt farver og toner.
Helveg/Mogensen-band tilfører det politiske miljø lidt farver og toner, når de sammen dedikerer klassiske
rockballader til folkene på Christiansborg.
Deltagere: Peter Mogensen, Direktør, Kraka; Morten Helveg Petersen, MEP, Radikale Venstre

Lørdag
Mød Energiunionens helte - Bendt, Morten og Jeppe
09:15 - 10:00
Dansk Energi
Debat - Klima og energi
B2 - Energiens Scene
B - Nordlandspladsen
De danske MEP’er har sikret solide danske fodaftryk
De tre medlemmer af Europa Parlamentet Bendt Bendtsen (C), Jeppe Kofod (S) og Morten Helveg Petersen
(R) spillede en central rolle i forhandlingerne i Brussels om den europæiske energiunion i efteråret 2017.
Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi inviterer de tre til Energiens Scene og spørger
dem ind til, hvilke fodaftryk de fik sat.
Deltagere: Jeppe Kofoed, Medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet; Morten Helveg Petersen,
MEP, Radikale Venstre; Bendt Bendtsen, MEP, Konservative
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Politisk rockshow med Helveg/Mogensen-band
22:00 - 23:00
Rud Pedersen
Optræden/Performance – Andet
K9 – Tænketanken
K - Kirkepladsen
Kom med til en hyggelig aften – musik, højt humør og anekdoter fra politik, når det er bedst!
Rud Pedersen slutter Folkemødet af med manér, når Morten Helveg og Peter Mogensen indtager scenen
med deres politiske rockshow!
Deltagere: Morten Helveg Petersen, MEP, Radikale Venstre; Peter Mogensen, Direktør, Kraka; Carsen
Lassen, keyboard og sang, -; Anders Hess, bas og sang, -

Jens Rohde
Fredag
Det gode nye Folketing med Huxi Bach
13:30 - 14:25
Danske Vandværker
Debat - Klima og energi
G4 - Policy Groups scene
G - Yder-/indermolen
To forhenværende Folketingsmedlemmer giver en lille håndsrækning til det nuværende Folketing
En gang om ugen inviterer Huxi Bach forhenværende folketingsmedlemmer ind i sit program Det Gode
Gamle Folketing, hvor de debatterer løsninger, der kan få de nuværende politikere på rette køl. I dag ejer vi
drikkevandet i fællesskab, og vi har skabt en ganske unik vandsektor her i landet. Regeringens
forsyningsstrategi truer den model, hvis vigtigste omdrejningspunkt er, at ingen må tjene penge på
drikkevand fra hanen. I Det Gode NYE Folketing, vil forhenværende og nuværende politikere diskutere
fremtiden for vores fælles drikkevand. Hvad vil der ske, hvis reglerne ændres, så private investorer får
adgang til at eje vandværkerne?
Deltagere: Jens Rohde, MEP, Radikale Venstre; Eyvind Vesselbo, Fhv. Medlem af Folketinget, Venstre;
Christian Poll, Medlem af Folketinget, Alternativet; Torsten Schack Pedersen, MF, Venstre
Dialogkaffe med Jens Rohde & Özlem Cekic!
15:15 - 16:00
Radikale Venstre
Foredrag/tale/interview - EU og udenrigspolitik
C18 - Radikale Venstre
C - Cirkuspladsen
Özlem Cekic interviewer Jens Rohde om hans syn på Europa og de store europæiske udfordringer.
Kom forbi Radikales telt til dialogkaffe og demokratisk samtale med Jens Rohde og Özlem Cekic. Özlem
Cekic interviewer Jens Rohde om hans syn på Europa lige nu og de store europæiske udfordringer som vi
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står overfor lige nu. Hvad er de største udfordringer? Mere eller mindre EU? Brexit eller Macron?
Flygtningekrise eller ej? Tyrkietaftale, ja tak eller nej tak? Hvad er fremtiden for EU? Der er nok at tage fat
på så kom forbi til en spændende europapolitisk debat med to skarpe og kontante debattører.
Deltagere: Jens Rohde, MEP, Radikale Venstre; Özlem Cekic, Rådgiver, brobygger, debattør, Özlem Cekic

Lørdag
Jeg stjæler ikke - jeg låner da bare...
11:00 - 11:30
Europa-Parlamentet
Debat - EU og udenrigspolitik - Kultur, medier og idræt
G21 - EU - Forenet i mangfoldighed
G - Yder-/indermolen
Internettets muligheder og den nemme delings fristelser
Mange kunstnere oplever, at deres værker bruges kommercielt, uden de får betaling for det. Er EU svaret
når kunstnernes ophavsrettigheder skal beskyttes? MEP Jens Rohde tager kampen op sammen med Anders
Lassen, KODA, og drøfter muligheder og udfordringer.
Deltagere: Jens Rohde, MEP, Radikale Venstre; Anders Lassen, Direktør, KODA
Europa i Flammer live: Fri konkurrence eller fair transport?
12:00 - 13:00
3F Transport
Debat - EU og udenrigspolitik - Vækst, erhverv og beskæftigelse
G28 – MeningsMinisteriet
G - Yder-/indermolen
En særudgave af Radio24syv-konceptet Europa i Flammer om kampen for mere fair europæisk transport
EU-parlamentarikeren Jens Rohde (RV) og journalist Adam Holm sidder bag mikrofonerne, når det
populære radiokoncept ”Europa i Flammer” rykker til Allinge. Sammen med politikere og gæster fra
transportbranchen vil de to værter sætte fokus på kampen mod social dumping på de europæiske veje,
hvor alt for mange lastbilchauffører arbejder under decideret kummerlige forhold. De er væk hjemmefra i
ugevis, bor i lastbilen og har dårligt råd til at købe mad. De er beviset på, at der er forskel på fri og fair
bevægelighed. At et mere integreret Europa også kan betyde, at landene blot arver hinandens ulykker.
Derfor er fri konkurrence på et grænseløst europæisk arbejdsmarked nødt til at gå hånd i hånd med
ordentlig lovgivning. EU-Kommissionen arbejder lige nu på at skabe fælles og bedre regler for den
europæiske godstransport, men hvad er den bedste vej frem? Og hvordan kommer alle lande med? Følg
debatten i MeningsMinisteriet, når 3F inviterer til en særudgave af Europa i Flammer.
Deltagere: Michael Svane, Direktør, DI Transport; Jan Villadsen, Formand, 3F Transport; Pia Olsen Dyhr,
Formand, SF; Adam Holm, Ordstyrer, DR; Jens Rohde, Europaparlamentariker, Radikale Venstre
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