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Illustrationen på forsiden ‘Ind i mørket’ er
af kunstneren Arne Haugen Sørensen, en
af Danmarks mest værdsatte kunstnere.
Kunstværket hænger i Vartovs store sal.
Det er de store temaer, der karakteriserer
Arne Haugen Sørensens malerier: kærligheden og menneskets tro og tvivl. Han er
repræsenteret på de fleste danske kunstmuseer, men er også kendt for udsmykningen i en lang række danske kirker og har
bl.a. også lavet udsmykningen i Indenrigsgården i Københavns Lufthavn.

fattigdom, folkelighed
og fællesskab

Telefon 3582 8350
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seks foredrag på Vartov tirsdage i januar/februar/marts 2008
i samarbejde mellem Socialpolitisk Forening og Vartov
fattigdom i Danmark før, nu og – måske – i fremtiden

TIRSDAG DEN 15. JANUAR 2008, KL. 17.00 - 18.00

fattigdom, folkelighed
og fællesskab

LO-sekretær Marie-Louise Knuppert om uligheden i Danmark 2008 på baggrund af den nye
“Hvidbog om ulighed”.

seks foredrag på Vartov
i samarbejde med Socialpolitisk Forening og Vartov
fattigdom i Danmark før, nu og – måske – i fremtiden

Tidligere indenrigs- og sundhedsminister Britta Schall Holberg (MF) om fattigdommen i et
politisk, historisk og folkeligt perspektiv.

TIRSDAG DEN 29. JANUAR 2008, KL. 17.00 - 18.00

TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR 2008, KL. 17.00 - 18.00
Vi er et af de rigeste folk i verden, og for mange er fattigdom et ord fra en anden tid. Men
mens de rige og middelklassen er blevet rigere, har de dårligst stillede haft faldende indtægter. Uligheden er blevet større. Fattigdom er også noget relativt. Man måler sig i forhold til
gennemsnittet og normen. Derfor har vi stadig fattige.
Engang talte man om arbejdsløshedshæren og om en fattigdomskultur. Fattigdommen var
langt værre end i dag, men de fattige havde et fællesskab, og der var en form for folkelighed
i fattigdommen. I dag er de fattige og deres børn en minoritet. De er marginaliserede, og de
står udenfor det fællesskab, som i stigende grad siger, at “enhver er sin egen lykkes smed”.
Men gennem børnene nedarves fattigdommen også i dag.
Velfærdsstaten har reduceret fattigdommen, men velfærdsstaten bygger på solidaritet mellem generationer og befolkningsgrupper. Den solidaritet har det sværere i et samfund, som
er mindre homogent end tidligere og hvor forskellen mellem top og bund bliver stadig større.
Hvilke konsekvenser vil det få?
I seks foredrag med seks fremtrædende foredragsholdere belyses uligheden før og nu. Hvad
er det der skaber fattigdommen? Hvad har Danmark historisk gjort for at bekæmpe den?
Hvad er konsekvenserne af den voksende ulighed i dag? Er vi stadig solidariske, eller er
grundlaget for velfærdsstaten ved at forsvinde?

Forfatter og Journalist Lars Olsen om "den nye ulighed". Lars Olsen er forfatter til bøgerne
“Det delte Danmark” og “Den nye ulighed”.

TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2008, KL. 17.00 - 18.00
Professor og tidligere overvismand Niels Kærgård om velfærdsstatens forudsætninger og
risikoen for at disse forudsætninger forsvinder.

TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008, KL. 17.00 - 18.00
Forfatter og socialrådgiver Hanne Reintoft om uligheden før og nu både på grundlag af
Hanne Reintofts mangeårige arbejde som socialrådgiver og kommentator og på baggrund af
hendes historiske romaner.

TIRSDAG DEN 25. MARTS 2008, KL. 17.00 - 18.00
Formand for Socialpolitisk Forening Knud Vilby om mekanismerne der skaber og fastholder
ulighed. Knud Vilby er forfatter til bøgerne "Fattig i Danmark" og "Kampen mod de fattige".

STED:
Vartov, Farvergade 27, opg. H 1. sal.

ENTRE:
50 kr. Mulighed for at købe sandwich, kaffe, te, øl, vand og vin.

