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29.- 30. juli 2
på Højgården i Bagsværd,
nord for København

Velkommen til to dage
med bl.a. visioner og
aktuelle erfaringer, fra
andre nordiske lande

Visions-seminar
/Nordisk Folkerigsdag
nr 27

NORDEN
efter EU
 – og livet
efter væksten

I forordet til NOAHs seneste bog
"Livet efter væksten" står der om
den nødvendige  grønne omstilling at
"denne jo er indlejret i en meget

bredere social og kulturel kontekst"

Seminaret tager delvis udgangs-
punkt i denne bog, og sætter den ind i
den sociale og kulturelle kontekst
som udgøres af
         det nordiske samarbejde

         og et EU under afvikling
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Norden efter EU
– og livet efter
væksten

Progran:

Lørdag den 29. juli

9.00 Registrering og præsentation af deltagerne

9.30 Velkomst
v/ Trine Henriksen,  medlem af Gladsaxe Byråd.
Kort orientering om Højgården, historie og
kulturel atmosfære  v/ Leif Kajberg,  sekretær
for foreningen Frit Norden, Danmark, og
næstformand for Rådet for Bæredygtig Trafik

9.45 Europæisk samarbejde
uden EU
– hvordan opbygger vi et alternativt

europæisk samarbejde?

Hvordan kunne et europæisk alternativ til EU

se ud?

v/ Ditte Staun,  selvstændig konsulent,
medlem af Skive Byråd og kandidat for
Folkebevægelsen mod EU ved Europa-
parlamentsvalget 2009, Danmark.
Efterfølgende spørgsmål og debat

10.45 Formiddagspause

11.00 Norden som alliancefrit
område?
v/ Carsten Andersen,  Århus mod krig og terror
Efterfølgende spørgsmål og debat

12.00 Frokost under åben himmel i Hareskov

og kort gåtur i området

14.00 Grønland og det
nordatlantiske område
om mulighederne for nyt samarbejde i det

nordatlantiske område og Arktis

v/ Mininnguaq Kleist,  repræsentationschef,
Grønlands repræsentation ved EU i Bruxelles.
Efterfølgende spørgsmål og debat

15.30 Eftermiddagskaffe

16.00 Rundbordsdebat
mellem dagens oplægsholdere

18:00 Middag
- og derefter samvær med

kulturelt indslag
v/ Hulda Zober Holm
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 Søndag den 30. juli

9.00 Kan de nordiske lande frigøre
sig fra vækstens tyranni?
Samfundsvisioner i en tid med
omstilling
v/ Marie Holt Richter,  projektkoordinator og
underviser hos NOAH, Danmark og bidragyder til
“Livet efter væksten”
Efterfølgende spørgsmål og debat

10.30 Formiddagspause

11.00 Visionerne om Norden som
jämviktsekonomi
 - retrospektivt och i nutidsperspektiv

v/ Jan Otto Andersson,  professor emeritus i
nationaløkonomi, Åbo Akademi, Finland.
Efterfølgende spørgsmål og debat

12.30 Frokost

13.30 Life after growth: Discussing
degrowth in the Nordic context
oplæg (på engelsk)  v/ Ekaterina Chertkovskaya,
Researcher at Political Science and Environmental
and Energy Systems Studies departments, Lund
University.  Medlem af redaktionskollektivet,
tidsskriftet ephemera.
Efterfølgende spørgsmål og debat

14.30 Genopplivelsen av
kooperativbevægelsen
v/ Niels Holck,  en af idémændene bag Andels-
Tanken, Langeland

15.30 Eftermiddagskaffe (serveres i løbet af foredraget)
Efterfølgende spørgsmål og debat

16.30 Afrunding og ideer til næste Folkerigsdag

17.30 Farvel og på gensyn


