Debatmøde om menneskesamfundets krise og fornyelse set gennem etiske og æstetiske briller
Hermed har vi fornøjelsen at invitere dig til sæsonens første debatmøde på CBS. Mødet er arrangeret af
Ø&I og CVL i samarbejde med en række tænketanke: CURA, Sophia, SACRE, Institut for Relationspsykologi,
Familiepolitisk netværk etc. Mødet er åbent for alle, der ønsker sig et bedre væredygtigt samfund.

Temaet for debatmødet er:
Har velfærdsstaten mistet sin legitimitet, sammenhængskraft og rummelighed?
Hvor kan vi finde de nye kræfter til at genskabe vort nærdemokrati til fælles bedste?

Til debatmødet har vi inviteret en række markante oplægsholdere til at give deres bud på menneskesamfundets relationelle udvikling og det gode liv i et velfærdssamfund, der på mange måder er i krise og opløsning.
På mødet starter vi med at vise nogle udvalgte klip fra en film ”The Originals” om tre forskellige mænds
venskabshistorie set ud fra det, vi som danskere anser for normalisering, næstekærlighed og ”det gode liv”.
Filmen er skabt af ”Klassefilm” af Stig Guldberg, Mads Kamp Thulstrup, Lise Saxtrup og Sofie Rørdam. Den
giver anledning til refleksion over vore sociale relationer og sætter velfærdssamfundets værdier og livsformer til debat.
Dernæst har vi inviteret Kaspar Colling Nielsen, der er forfatter til bl.a. bogen om ”Den danske borgerkrig
2018-26”. Bogen belyser samfundets politiske krise og opløsning som en konsekvens af fremmedgørelse,
øget afstand fra top til bund og et velfærdssamfund, der ikke lytter til menneskers basale behov.
Endvidere har vi inviteret Rasmus Willig, der er lektor, ph.d. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
ved Roskilde Universitet. Han er en markant kritiker af Konkurrence- og Velfærdsstatens samfunds- og
menneskesyn og den ensidige ensretning af borgernes arbejds- og privatliv, som kan betyde civilisationens
undergang.
Mødet ledes af Preben Melander, der er formand for SACRE og professor emeritus CVL/CBS.

Debatmødet afholdes:
Tid: Onsdag den 23. november 2016, kl. 16.00 til ca. 20.00
Sted: Copenhagen Business School, bygning ”Kilen”, Kilevej 14 A/B, 2000 Frederiksberg. Mødelok. Ks43
Mødelokalet ligger i stuen (adgang via hovedindgangen og så til højre). Der er gode parkeringsforhold. Kør
ind på Handelsskolens campus fra Nyelandsvej ad P. Andersens Vej og følg parkeringsarealet ned langs Solbjerg Plads-bygningen ned mod Ndr. Fasanvej. Du kan parkere gratis tæt på mødestedet, hvis du kommer i
god tid. Men der er kommet nye regler for parkering på CBS, og det er derfor nødvendigt med en P-

tilladelse. Denne kan man få ved at henvende sig senest 15.45 i receptionen på Kilen. Metrostationen ”Fasanvej” ligger også tæt på.
Efter den faglige debat vil der være uformelt socialt samvær i vestibulen. Her vil blive serveret en let anretning med øl og vand og efterfølgende kaffebord. Prisen for deltagelse udgør 450 kr. inkl. moms. pr. deltager.
Tilmelding kan ske ved at kontakte DJØF’s Forlag eller via dette link: https://www.djoefforlag.dk/da/tidsskrifter/oei/tilmeld-debatmoede
Tilmeldingsfristen er mandag den 21. november.
Bemærk: Der er begrænset deltagerantal pga. mødelokalets størrelse.

Du er velkommen til at sende denne invitation videre til andre, som kunne være interesseret i dette tema.

