Praktiske oplysninger
Seminaret foregår på

Nærmere oplysninger på

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Skærum Møllevej 2-4, 7570 Vemb

Telefon: 9748 1322 –
www.skaerum.dk

Priser
Seminaret er delvist støttet af A.P. Møllers reformationspulje, hvorfor prisen for hele
seminaret er kr. 250. Studierabat ½ pris.

GRUNDTVIGSK FORUM &
FOLKEUNIVERSITETSCENTERET
SKÆRUM MØLLE
Det 13. Thorkil Kristensen seminar
- Velfærdsstatens fremtid i en globaliseret verden

Der er mulighed for overnatning:
Enkeltværelse: 400 kr.
Dobbeltværelse: 700 kr.

Lørdag den 10. juni 2017

Bindende tilmelding pr. post eller mail til kontor@folkeuniversitetscenteret.dk
Beløbet bedes indsat på reg. 8117 konto 0002860907
Husk venligst at anføre inbetalers navn og “TK-seminar”.

Seminaret har sit navn efter den danske økonom og
politiker Thorkil Kristensen (1899-1989), finansminister
(1950-53 kaldet “Thorkil Livrem”), generalsekretær i
OECD i Paris (1960-69), hvor han beskæftigede sig ikke
mindst med ulandene og globale økonomiske problemer.
Han var direktør for Institut for udviklingsforskning
(1969-72) og Folkeuniversitetscenterets første formand (1986-89).

	
  

	
  
Tilmelding til seminaret:

	
  
Navn:
Adresse:
Postnr. By:
Tlf./e-mail:

	
  
	
  

Velfærdsstaten trues i disse år indefra og udefra, og borgerne i Danmark
og i mange lande i Europa er bekymrede for om velfærdsstaten, som vi
kender den, kan overleve.	
  Den deraf følgende usikkerhed ser vi i de
politiske opbrud overalt i Europa.

	
  
	
  
	
  

Flygtningestrømmene fra Mellemøsten og det store immigrationspres fra
Afrika giver anledning til bekymring. Kan vi klare presset, og hvad betyder
det for Europa på lidt længere sigt når verdens befolkning iflg. FN’s seneste
befolkningsprognose vil fortsætte med at stige frem til år 2100, hvor vi vil
være 11,2 mia. mennesker og næsten hele tilvæksten, svarende til godt 3
mia., vil finde sted i Afrika.

	
  

Dobbeltværelse

Enkeltværelse

Evt. bemærkninger

Vi vil på seminaret analysere og drøfte nogle af de væsentligste trusler
mod den danske velfærdsstat.

	
  
	
  

Seminaret er arrangeret i samarbejde med Grundtvigsk Forum og 2A
(Direktør Bjørn Albinus og cand.psych. Gudrun Aspel)

Program

Ordstyrer: Hanne Severinsen, tidl. MF og medlem af Europarådet.

Velfærdsstatens fremtid i en globaliseret verden
09.30

Medvirkende
Per Pinstrup-Andersen (1939)

Professor	
  Emeritus, Cornell univ., dr (honoris causa),
forfatter, tildelt Rosenkjærprisen og Verdens
Fødevarepris.

Uffe Østergaard (1945)

Professor	
  Emeritus, Copenhagen Business School og
Aarhus Universitet, mag.art., ph.d. Forfatter og
samfundsdebatør.

Jørn Henrik Petersen (1944)

Professor, dr.phil., prorektor SDU (2002-05), tidl.
leder af Center for velfærdsforskning.

Niels Kærgaard (1942)

Professor Emeritus, dr.polit., medlem af formandskabet for Det Økonomiske Råd (overvismand) 19952001.

Hanne Severinsen (1944)

Cand.mag., tidl. MF og medlem af Europarådet.

Ankomst og kaffe

09:45 – 10:00

Velkomst v/ Hanne Severinsen

10:00 – 11:00

Hvad er det gode samfund? v/ Jørn Henrik Petersen
Hvad er ”dyderne” i hhv. velfærds- og konkurrencestaten?
- Set i lyset af traditionen fra Luther

11:00 – 11:15

Kaffepause

11:15 – 12:15

Hvorfor er det så vanskeligt at opbygge stabile harmoniske
samfund? v/ Uffe Østergaard
Hvad betyder religion, nationalisme og demokrati for en
velfungerende velfærdsstat?

12:15 – 13:15

Frokostpause

13:15 – 14:15

Hvordan vil den forventede udvikling i U-landene påvirke dansk
økonomi og dermed den danske velfærdsstat?
v/ Per Pinstrup-Andersen

14:15 – 15:15

Kan velfærdsstaten overleve? v/ Niels Kærgaard
- Set i lyset af Danmarks økonomiske situation og traditionen
fra Luther

15:15 – 16:15

Kaffe, opsamling og debat

Velfærdsstat:
En velfærdsstat giver borgerne et
socialt borgerskab dvs.:
•
•

•

	
  

	
  

Retten til et minimum af
økonomisk velstand
Retten til at nyde godt af
samfundets sociale og kulturelle
arv
Retten til at leve et civiliseret liv
i overensstemmelse med
samfundets standarder

Midt i den storslåede, vestjyske natur,
netop dér, hvor Lilleåen møder Storåen,
ligger Skærum Mølle, hvis historie går
tilbage til middelalderen. Stedet har i
tidens løb hørt under både Tvis Kloster
og herregården Nørre Vosborg.
I dag er de smukke bygninger rammen
om Folkeuniversitetscenterets virksomhed, der er baseret på folkeoplysende
formidling af forskningens metoder og
resultater. Her er alle velkomne til at
deltage i foredrag, seminarer og

ekskursioner, hvor videnskabsfolk og
andre med specialviden præsenterer
deres arbejde og resultater.

	
  

Folkeuniversitetscenteret
Skærum
Mølle er en selvejende institution,
stiftet i 1986 for som redskab i den
landsdækkende virksomhed at medvirke til at udvikle Folkeuniversitetets
grundidé, hvor der gives indsigt i
videnskabelige arbejdsmetoder samtidig med, at der bygges bro til hverdagserfaringer og interesser

	
  

