Egmont Højskolen

Fremtidens Europa
Paneldebat om arbejdskraftens fri bevægelighed,
og uddannelse til fremtidens arbejdsmarked,
mandag 1. oktober kl. 17.00
Fremtidens Europa tilhører os alle, og sammen kan vi være med til at påvirke
den på bedst mulig vis. Sammen skal vi diskutere, hvad borgerne mener, der
kan være af delløsninger på udfordringerne, og hvad vi ønsker, at politikerne
skal tage med sig i deres arbejde for Fremtidens Europa. Initiativet skal ses i
lyset af den danske regerings eget ønske om et større fokus på EUsamarbejdet.
Med dette event ønsker vi at diskutere Danmarks fordele og ulemper ved
arbejdsmarkedets frie bevægelighed. Vi vil komme ind på blandt andet social
dumping og Danmarks position ift. det fremtidige arbejdsmarked inden for EU.
Sammen med Højskoleforeningen og 3F er vi glade for at kunne invitere jer
med til en debat om fremtiden for arbejdskraftens frie bevægelighed. Den frie
bevægelighed har været en del af EF/EU ’s-grundpille siden 1957 på godt og
ondt. Nogle mener, at den frie bevægelighed skal begrænses, mens andre
mener, at den er forudsætningen for et velfungerende europæisk samarbejde.
Men hvad er egentlig fremtidsscenariet for EU’s frie bevægelighed? Og hvad
betyder den for os som borgere? Hvad skal vi gøre for at håndtere bagsiderne
ved den frie bevægelighed, som social dumping og udflytning af
arbejdspladser, og får vi egentlig nok ud at de goder, den frie bevægelighed
giver os, eller skal vi styrke den økonomiske og kulturelle udveksling, der sker
landene imellem?
Disse spørgsmål og en række andre får vi mulighed for at stille til et stærkt
panel bestående af:
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Næstformand for 3F Tina Christensen
Formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen
Aftenens program:
17.00: Velkomst og introduktion
17.10: Debat mellem paneldeltagere
17.55: Kort pause
18.00: Samskabelsesproces for deltagerne
18.30: Fremlæggelse af gruppernes pitch & feedback fra panelet
19.00: Afslutning
Efter arrangementet er man velkommen til at spise aftensmad på Egmont
Højskolen. Tilmelding nødvendig på tilmeld.egmont-hs.dk senest torsdag 27.
september.

