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Program
Lørdag
● Brunch
● Politisk debat
● POLITISK ANALYSE
● Workshops
● Middag med
underholdning
Søndag
● GOSPELSANG
● Foredrag af
	Nils Villemoes
● Foredrag af
	Farshad Kholghi
● Afslutning
med overraskelse

Branchesektionerne i HK/Privat inviterer dig til

Politisk Kulturel-Konference 2015
Vel mødt til en fantastisk weekend 25. og 26. april
på Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle
Tilmeldingsfrist: 16. februar 2015

Vores arbejdsliv ændrer sig med rivende hast, og
udfordringerne står i kø. Sammen med dig og kolleger fra
fem andre branchesektioner i HK/Privat vil vi på konferencen
stille skarpt på spørgsmålet: Har vi stadig det gode arbejdsliv?
Er der plads til os alle på et arbejdsmarked, som er under pres
både inde- og udefra?
Konferencen indledes lørdag den 25. april med et
debatmøde, hvor bl.a. politikere og repræsentanter fra
fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer vil krydse
klinger under overskriften: ”Social dumping - eller bare fri
konkurrence”.
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S),
næstformand i LO Lizette Risgaard og Laurits Rønn, direktør
i Dansk Erhverv, er sammen med arbejdsmarkedsforsker
Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet blandt
debattørerne.

Journalist og vært på TV2 Nyhederne Cecilie Beck står for
skarp styring af debatten og sørger for, at du får svar på dine
spørgsmål.
Efter paneldebatten vil politisk kommentator Hans Engell
levere en aktuel politisk analyse, hvor politikernes budskaber
bliver afkodet og den aktuelle politiske dagsorden bliver
forklaret på en måde, der er til at forstå.
I de efterfølgende workshops går vi tæt på arbejdslivet,
både dit eget og andres, og søndag den 26. april står i
kulturens tegn med underholdende og tankevækkende
indslag og overraskelser. Velkommen til en weekend med
debat, politik og kultur, hvor du kan få ny inspiration med
hjem til dit arbejdsliv.
På de næste sider kan du læse mere om, hvad du kan se
frem til, og møde et par af de spændende gæster.

›

lørdag har syv workshops.
Vælg den, du har mest lyst til
1. Positiv psykologi med gnist

5.”Undtagelsen”

Mads Bab, foredragsholder
og ekstern lektor ved Aarhus Universitet
I denne workshop bliver du introduceret til positiv psykologi. Du stifter
bekendtskab med dine superstyrker - det vil sige de særlige faktorer,
der giver dig styrke og robusthed til at klare hverdagens udfordringer.

Christian Jungersen, forfatter og foredragsholder
Hans bøger er udgivet i over 20 lande, og i foredraget fortæller Christian Jungersen om de personlige oplevelser og tanker, som har dannet grundlag for hans værker - især succesromanen ”Undtagelsen”.
Jungersen sætter fokus på mobning blandt voksne, selvbedrag og
ondskab.

2. Social dumping med ”kønsbriller” på
Britta Thomsen, tidligere medlem af Europa-Parlamentet
Social dumping er andet og mere end østeuropæiske bygningsarbejdere på danske byggepladser. I sit oplæg sætter Britta Thomsen fokus på fri konkurrence og arbejdskraftens frie bevægelighed, og hun
giver sit markante bud på konsekvenserne for ligestillingen.

3. 99 lyserøde elefanter
Jytte Hilden, tidligere kultur- og forskningsminister
I 2015 er det 100 år siden, at danske kvinder fik valgret. I jubilæumsåret fortæller Jytte Hilden om 99 kvindelige normbrydere, som gik
foran, da kvinderne gjorde deres indtog på arbejdsmarkedet - fra verdens første kvindelige minister, Nina Bang, til nationalbankdirektør
Bodil Nyboe Andersen. (Bogen ”99 lyserøde elefanter” kan downloades gratis på nettet).

4. Find arbejdsglæden og motivationen!

6. Fra samfundskritik til selvkritik
Rasmus Willig, sociolog og lektor ved Roskilde Universitet
”Det er ikke længere samfundets skyld, men min egen skyld”. Sådan
er der flere, som tænker, og dermed er den traditionelle samfundskritik ikke alene blevet tandløs, men også forvandlet til selvkritik. Hvilke
konsekvenser det har for samfundet og individet, bliver du klogere på
i workshoppen.

7. Man jager et bæst og fanger et menneske
Bent Isager-Nielsen, politiinspektør,
Københavns Vestegns Politi
Den tidligere chef for drabsefterforskningen ved Rejseholdet stiller skarpt på menneskets skyggesider og de forskellige karaktertyper, han har mødt på sin vej. Mød manden, der har en ukuelig tillid til
mennesker på trods af grænseoverskridende oplevelser i politiets tjeneste.

Ulrik Lynge, foredragsholder og coach
Arbejdsglæde og motivation kommer ikke af sig selv - begge dele
kræver vilje, fokus og energi. Med udgangspunkt i sin erfaring med at
motivere medarbejdere og elitesportsudøvere vil Ulrik Lynge på humoristisk vis inspirere dig til at finde arbejdsglæden.

Søndag har fire fælles
oplevelser for alle deltagere
● Dagen skydes i gang med
inspirerende gospelsang,
og herefter er der tre spændende indslag.
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●”Rødgrød med fløde”
Farshad Kholghi, skuespiller og foredragsholder
Her får du historien om Farshad Kholghis
flugt fra et krigsramt Iran til hans første møde
med Danmark. En underholdende, rørende og
tankevækkende beretning om mødet med et
nyt land, der gav tryghed - men også store
udfordringer. Læs mere på side 4.
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● Nils Villemoes, forfatter
og foredragsholder, giver sit
humoristiske bud på:
❚ Hvad er rigtigt arbejde? Hvad er ledelse?
Hvad er samarbejde?

Tilmelding
og praktiske oplysninger
Konferencen starter lørdag kl. 10.30
og slutter søndag kl. 13.00
Kursusnr. 0600-15-02

❚ Hvordan er samfundet skruet sammen,
hvorfor skal alting hele tiden laves om?

❚ Hvorfor går ledelse op i en spids, og hvad
ligger der i bunden af lederskabet?

❚ Hvor går udviklingen hen, mens vi sover?
● Dagens sidste gæst er så fyldt med engagement, liv og karisma, at man kan blive
helt stakåndet. Først på konferencen løfter vi
sløret for, hvem vores hemmelige gæst er men glæd dig, det bliver spændende!

Tilmelding: Snarest muligt og senest den
16.02.2015.
Tilmeldingsblanket til workshops, oplysninger om transport- og overnatningsmuligheder, praktiske oplysninger samt endeligt program finder du på hjemmesiden
www.hksv.dk

Danskere skal ikke
dobbeltjobbe for at overleve
Næstformand i LO Lizette Risgaard fryg
ter, at danske lønmodtagere i fremtiden får
sværere ved at leve af én lønindtægt, fordi
bl.a. social dumping sætter den danske mo
del under pres. Hun deltager i den politiske
paneldebat om lørdagen
- Jeg er bekymret for, at vi er på vej i en retning, som er helt forkert. Vi skal jo ikke se
længere end til vores naboland Tyskland
for at konstatere, at tyske lønmodtagere må
have flere job for at opretholde en rimelig levestandard, og at nogle, selvom de har to eller flere job, er så fattige, at de må besøge
suppekøkkener. Vi må ikke give plads for den
udvikling her i landet, siger Lizette Risgaard.
Hun ser den danske model, hvor danskerne arbejder på overenskomstvilkår og derfor har ordnede løn- og arbejdsforhold, som
en forsikring mod, at vi får et ”race mod bunden” på arbejdsmarkedet ligesom i udlandet. Derfor både ærgrer og undrer hun sig
over, at arbejdsgivere her i landet - fx inden
for luftfarten og transportområdet - i stigende grad ansætter uorganiseret arbejdskraft

til lønninger under overenskomstniveau, at
arbejdsgivere undslår sig fra at tegne overenskomster, at deltidsjob vinder frem, og at
social dumping forekommer på danske arbejdspladser ”i den frie konkurrences navn”.
- Danmark er et godt land at drive virksomhed i, rammevilkårene er rigtig gode, og
arbejdsgiverne har stor frihed, når det gælder om at hyre og fyre personale. Det skyldes
jo vores danske model med flexicurity. Men vi
bevæger os i en retning, hvor vi har ”flexibility” for virksomhederne uden tilhørende ”security” for de ansatte, og derfor må vi råbe
vagt i gevær, siger Lizette Risgaard.
Hun henviser bl.a. til de tusindvis af arbejdsløse, som er faldet ud af dagpengesystemet, og som fortsat vil gøre det. LO vil arbejde på, at et nyt dagpengesystem kommer
til at sikre, at ledige kan opretholde en ordentlig levestandard, indtil de får et nyt job.
- Velfærdssamfundet skal kendes på,
hvordan vi behandler dem, der har brug
for hjælp. Og nu ser vi familier miste deres
forsørgelsesgrundlag med skilsmisser og
tvangsauktioner til følge. Det er forfærdeligt
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for dem, det går ud over, og det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt som samfund,
siger Lizette Risgaard. ❚

Kom og bliv klogere på vores job i fremtiden
kopteren og få masser af ny viden om, hvor arbejdsmarkedet bevæger sig hen. Hvilke udfordringer er
der lige nu? Hvor stort et problem er social dumping i
Danmark? Hvad kan vi gøre ved det?
Du får mulighed for at sidde i forreste række, når
et panel af politikere diskuterer de strømninger, der
er i fuld gang med at forandre vores arbejdsliv - og får
du lyst til selv at stille spørgsmål til en af politikerne,
skal du bare kaste dig ud i det.
Uanset om du er meget politisk interesseret eller
ej, tør jeg godt love, at der venter dig en stor oplevelse
på konferencen. Foruden den politiske debat er der
nemlig spændende, sjove og underfundige workshops
og indslag for enhver smag. Du får lejlighed til at tanke masser af god energi til hverdagen på jobbet!

fagligt synspunkt

I Branchesektion Sundhed & Velvære er vi mange,
som arbejder på små arbejdspladser og kun har få
fagfæller som kolleger. Derfor prioriterer vi det højt i
bestyrelsen at arrangere kurser og oplevelser for medlemmerne, hvor I og vi kan møde kolleger fra andre
arbejdspladser og hente ny viden og inspiration til
hverdagen på jobbet. Nu har vi et supergodt tilbud til
dig: Kom med til Politisk-Kulturel Konference 2015,
som du kan læse meget mere om her på siderne.
Det særlige ved denne konference er, at du får mulighed for ved et stort fagligt arrangement at møde
HK’ere fra de mange andre brancher i HK/Privat. Du
kan snakke job og udveksle erfaringer med kolleger,
der arbejder inden for vidt forskellige fag - lige fra
HK’eren, der arbejder med at tjekke bagage ind i lufthavnen, til laboranten, som til daglig har job i et medicinalfirma.
Samtidig får du mulighed for at løfte dig op i heli-

af Bonnie Blirup,
formand for
Branchesektion
Sundhed & Velvære
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Jeg måtte
begynde
helt
forfra heldigvis!
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Skuespiller og foredrags
holder Farshad Kholghi
flygtede fra Iran i 1984. Om
søndagen på konferencen for
tæller han med humor om
flugten og mødet med et nyt
og fremmed land, Danmark
I år er det 30 år siden, at Farshad
Kholghi, der dengang kun var 13
år, flygtede fra et krigsramt Iran.
Han var vokset op i et middelklassekvarter uden for Teheran
sammen med sine forældre,
og her måtte faren i første omgang blive tilbage, mens Farshad og moren dannede fortrop
i Danmark. Og hvor de måtte
starte helt forfra.
- Jeg hader forandringer, og
jeg elsker status quo! På trods
af krig og uroligheder var Iran
jo min ”comfort zone”, og den
blev jeg revet ud af i mødet
med et nyt land. Selvom Danmark var trygt, blev jeg en vred
ung mand, fordi jeg mødte så
mange forhindringer og udfor-
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Nyt fra branchesektionen
Klik ind på
www.hksv.dk

Kontaktperson vedr.
Branchesektion Sundhed
& Velværes sider:
Jeanette Hansen
telefon: 22 40 28 91
e-mail:
jeanettehansen@mail.dk
Formand:
Bonnie Blirup,
telefon: 31 23 75 78,
e-mail: bonniebli@ofir.dk
dringer. Men i dag kan jeg se,
at min rolle som outsider også
gjorde mig godt: Jeg lærte at
blive mere selvstændig, siger
Farshad Kholghi.
Hvis du melder dig til konferencen, kan du opleve Farshad
Kholghis personlige beretning
om flugten fra Iran og mødet
med Danmark - i en slags tegneserieagtig teaterforestilling,
hvor han selv spiller alle rollerne.
At se anderledes ud og at
have ”melodi i sproget” betød, at han karrieremæssigt
blev tvunget til at afprøve nye
veje, og at drømmejobbet som
- selvlært - skuespiller fik et
tvist.
- Jeg ville aldrig kunne få
rollen som en dansk Hans eller
Peter, jeg ville altid blive pizzamand eller taxachauffør. Frustrationen over det satte mig
i gang med at skabe mit eget
univers, og for 15 år siden begyndte jeg at lave mine egne

fortællinger. Det er jeg utrolig
glad for, siger Farshad Kholghi,
hvis historier har fået form som
foredrag, artikler og bøger, heriblandt erindringsbogen ”Verden
er ét land” (2007).
Han vil med historien om
de mest dramatiske forandringer i sit liv gerne inspirere andre, der står midt i en krise og
føler sig på bar bund - uanset
om de har mistet deres arbejde, har fået et nyt og krævende
ét af slagsen eller lige er blevet skilt.
- Følelserne af frustration
og håbløshed er ofte de samme, når du skal begynde forfra,
uanset hvad årsagen er. Min
erfaring er, at du selv må tage
det første skridt for at komme
videre. Samtidig må du prøve at smile til verden. Selvom
det er forbandet svært, når du
egentlig græder, siger Farshad
Kholghi. ❚

Redaktionssekretær
HK/Privat: Ulla Høst (DJ),
telefon: 33 30 44 01,
e-mail: ulla.hoest@hk.dk

Deadline for
kommende numre
Nr. 1
udkommer 23. januar
deadline 8. december
Nr. 2
udkommer 20. februar
deadline er 16. januar
Nr. 3
udkommer 20. marts
deadline er 13. februar
Indlæg til
branchesektionssiderne
sendes til
Jeanette Hansen,
på mail:
jeanettehansen@mail.dk

