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TIL DIN KALENDER – klik på en overskrift for at komme til indholdet: 

  
Mandag den 13. januar i Fællessalen på Christiansborg, kl. 10.00-16.15 
SOS Racisme: Demokrati og menneskerettigheder for etniske minoriteter 

Tirsdag den 14. januar fra kl. 13.00 i Folketingssalen på Christiansborg 
Møde i Salen: På dagsorden er en række interessante lovforslag  
(se side 9 annonceringen af andre møder i Salen) 

Tirsdag den 14. januar på Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, kl. 19.00-21.00 
Møde med integrationsministeren om fremtidens indvandring 

Mandag den 20. januar i Fællessalen på Christiansborg, kl. 13.00-17.00 
Retspolitisk Forening & IT-politisk Forening: Borgerovervågning år 2020 – Vi er aldrig alene 

Tirsdag den 21. januar på Gladsaxe Rådhus, kl. 16.00-21.00 
Social Talks i samarbejde med Gladsaxe Kommune: Familien i fokus 

Onsdag den 22. januar hhv. kl. 10.00 og 14.00 i Folketinget 
Åbent samråd med Pernille Rosenkrantz-Theil og Magnus Heunicke, resp. Nicolai Wammen 
(se side 10 annonceringen af andre åbne samråd) 

Fredag den 24. januar – onsdag den 6. maj på Museet for Samtidskunst i Roskilde 
The Anti-Terror Album 

Søndag den 2. februar på Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur i Roskilde, kl. 13.00-14.00 
Ragnarock Highlights 

Søndag den 2. februar på Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur i Roskilde, kl. 14.00-15.00 
Gasolin’-omvisning (også den 16. februar og den 1. marts)  

Mandag den 3. februar i Café Tranquebar, kl. 20.00-21.30  
Kvinder uden mænd – iransk kultklassiker 

Onsdag den 5. februar i Café Tranquebar, kl. 19.00-20.30 
Bent Melchior og Özlem Cekic – Rabineren og muslimen i en BROBYGGENDE samtale 

Torsdag den 20. februar på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, kl. 9.00-15.00 
Anbragt: Før, nu og i fremtiden 

Torsdag den 20. februar i Københavns Stadsarkiv, kl. 15.30-17.00 
Originaler, sprittere og forvildede – Udsatte skæbner i København i 200 år 

Tirsdag den 25. februar i i Café Tranquebar, kl. 19.00-20.30 
De stridbare danskere – sociologen René Karpantschofs danmarkshistorie 1848-1920 

Torsdag den 27. februar i Københavns Stadsarkiv, kl. 15.30-17.00 
Når staten er far og mor – Børneværnets anbringelser 1905-1975 

OG TIL KALENDEREN – ikke mindst:  
Tirsdag den 17. marts i Socialpolitisk Forening Hovedstaden, kl. 17.00-20.30 
Yggdrasilprisen for 2019 overrækkes, og bagefter er der generalforsamling   

- program og mødested meddeles senere på www.socialpolitisk.dk og direkte til foreningens medlemmer 
 

http://www.socialpolitisk.dk/


2 

SOC DOK  
- platform for socialpolitisk 
dokumentation og debat 

Tidsskrift for Socialpolitisk 
Forening Hovedstaden 

 
 
 
Forretningsudvalg: 
Ove Lund, formand 
Patrick Hansen, næstformand 
Kirsten Windekilde, kasserer 
info.socialpolitisk@gmail.com 

 
 
 
Redaktion: 
Peter Bundesen, ansv. 
Lauge Rasmussen 
Kirsten Windekilde 
Nina von Hielmcrone 

 

Fra foreningen og redaktionen 

I dette nummer af SOC DOK OPSLAGSTAVLEN formidler vi en række aktiviteter i januar-februar 2020, som er 

samfundsmæssigt og socialpolitisk relevante og inspirerende. Ikke kun aktiviteter, som Socialpolitisk Forening 

Hovedstaden arrangerer – evt. i samarbejde med andre – men også nogle, som arrangeres af helt andre aktører. 

Aktiviteterne tematiserer sig omkring demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed, indvandring, overvågning 

og (anti)terror, fattigdom, udsathed og anbringelser. Indimellem med historiske og kulturelle, forebyggelses- og 

brobygningsperspektiver. Temaer, som vi i 2020 kommer til at følge op på, i SOC DOK – platform for socialpolitisk 

dokumentation og debat, og i foreningens aktiviteter. – Næste nummer af SOC DOK udkommer i februar måned. 

 

 

SOS Racisme – Demokrati og menneskerettigheder for etniske minoriteter  

Mandag den 13. januar kl. 10.00-16.15, i Fællessalen på Christiansborg  
   

Danmark har altid betragtet sig selv som forkæmper for menneskerettighederne. Den tid er forbi. Nu går Danmark 
helt ud til kanten af menneskerettighederne og løber risikoen for at tabe sager internationalt. 

Med regeringsskiftet er disse temaer desværre ikke blevet mindre aktuelle. SOS Racisme har derfor arrangeret en 
konference, hvor det danske demokratis begrænsninger og de seneste årtiers love sammenholdt med 
menneskerettighederne diskuteres, set ud fra etniske minoriteters perspektiv. En række eksperter holder oplæg, 
bl.a. professor emerita, cand.jur. Eva Smith og asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp. 

OBS! Konferencen er udsolgt, men livestreames på SOS Racisme Danmarks Facebook-side 

Læs mere på SOS Racisme Danmark på Facebook eller på hjemmesiden http://www.sosracisme.dk/  

 

Møde, bl.a. om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret 

Tirsdag den 14. januar fra kl. 13.00 i Folketingssalen på Christiansborg 

På dagsorden er en forespørgsel foruden flere interessante lovforslag:  
Forespørgsel til justitsministeren af Peter Skaarup (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Rosa Lund (EL) og Naser 
Khader (KF) om større indsigt i den offentlige forvaltning. Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 16. januar 
2020. (F 20) 

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Opretholdelse og styrkelse af 
indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller). (Af 
justitsministeren) (L 92) REU 

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret. (Af Trine Torp 
(SF) m.fl.) (B 39) SOU 

Læs mere på hjemmesiden https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_3/index.htm 

 

mailto:info.socialpolitisk@gmail.com
http://www.sosracisme.dk/
https://www.ft.dk/samling/20191/forespoergsel/F20/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L92/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B39/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_3/index.htm
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Immigrantmuseet og Indvandrerhistorisk Selskab præsenterer:  

Møde med integrationsministeren om fremtidens indvandring 
 

Tirsdag den 14. januar kl. 19-00-21.00 i 
Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 
3520 Farum 
Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye 
og Morten Kjærum, direktør for Wallenberginstituttet i 
Lund og tidl. direktør for Det danske 
Menneskerettighedscenter, udveksler erfaringer om 
dansk indvandringspolitik, ser i fremtidens glaskugle  

                                                                                                               og diskuterer med publikum. 

Gratis adgang, men tilmelding senest mandag den 13. januar på mdy1@furesoe.dk 

 

 

Retspolitisk Forening & IT-politisk Forening arrangerer: 
Borgerovervågning år 2020 – Vi er aldrig alene 
Mandag den 20. januar kl. 13.00-17.00 i Fællessalen på Christiansborg 

3 af 4 forslag i lovkomplekset om overvågning har som erklæret formål at styrke politiets efterforskningsmuligheder 
gennem (mere) overvågning. Med disse forslag føjes der en endda særdeles bred udvidelse af offentlige 
myndigheders adgang til overvågning af borgernes færden – i det offentlige rum, men tillige også i private områder. 
Hermed har der indfundet sig en logik, der hviler på den antagelse at alle, der færdes udenfor eget hjem, kan være 
mulige lovovertrædere. Dette, sammenholdt med allerede vedtagne og igangsatte overvågningsinitiativer, er en 
betragtelig indskrænkning i retten til privatliv samt retten til frit at bevæge sig i det offentlige rum.  

 

Læs også Retspolitisk Forenings høringssvar på http://www.retspolitik.dk/wp-
content/uploads/2020/01/H%C3%B8ringssvar-ad-4-lovforslag-om-overva%CC%8Agning_januar20.pdf 

Det er gratis at deltage i konferencen. Se programmet på http://www.retspolitik.dk/wp-
content/uploads/2020/01/Program-for-konference-Borgeroverva%CC%8Agning-2020.pdf  

 

Tilmelding senest den 16. januar på mail til Borgerovervaagningvieraldrigalene@protonmail.com 

 

 

Social Talks: Familien i fokus 
Tirsdag den 21. januar kl. 16.00-20.00 på Gladsaxe Rådhus, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg 

Denne Social Talks-debataften arrangeres i samarbejde med Gladsaxe Kommune, som i flere år har arbejdet 
målrettet med en tidlig og helhedsorienteret indsats. Der tages afsæt i Gladsaxe Kommunes erfaringer og sættes 
fokus på den tidlige opsporing af børn i risiko for mistrivsel. 

Social Talks er støttet af Egmont Fonden fra 2019 - 2021. Indsatsen er forankret i Nationalt Videncenter om Udsatte 
Børn og Unge. Social Talks samarbejder med en lang række af organisationer, fagforbund og kommuner. 

Program og tilmelding på https://www.tilmeld.dk/socialtalk?fbclid=IwAR1JxZrNmkhujJZTZiHDGlQd0q-
JuAAS0UmRhbprqkEvD37xpdY35kPHJMA 

 

 

mailto:mdy1@furesoe.dk
http://www.retspolitik.dk/wp-content/uploads/2020/01/H%C3%B8ringssvar-ad-4-lovforslag-om-overva%CC%8Agning_januar20.pdf
http://www.retspolitik.dk/wp-content/uploads/2020/01/H%C3%B8ringssvar-ad-4-lovforslag-om-overva%CC%8Agning_januar20.pdf
http://www.retspolitik.dk/wp-content/uploads/2020/01/Program-for-konference-Borgeroverva%CC%8Agning-2020.pdf
http://www.retspolitik.dk/wp-content/uploads/2020/01/Program-for-konference-Borgeroverva%CC%8Agning-2020.pdf
mailto:Borgerovervaagningvieraldrigalene@protonmail.com
https://www.tilmeld.dk/socialtalk?fbclid=IwAR1JxZrNmkhujJZTZiHDGlQd0q-JuAAS0UmRhbprqkEvD37xpdY35kPHJMA
https://www.tilmeld.dk/socialtalk?fbclid=IwAR1JxZrNmkhujJZTZiHDGlQd0q-JuAAS0UmRhbprqkEvD37xpdY35kPHJMA
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2 åbne samråd med i alt 3 af regeringens ministre  
Onsdag den 22. januar i Folketingets mødeværelser, hhv. kl. 10.00 og kl. 14.00 

Kl. 10.00 har Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg indkaldt børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i åbent samråd om, at op mod hvert femte barn 
og ung mistrives og har tegn på psykisk sygdom i deres opvækst. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra 
Marlene Ambo-Rasmussen (V).  

Samrådet foregår i værelse 2-133. Det er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig – senest kl. 11 dagen inden  
samrådet – på BUU@ft.dk. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet. 

Kl. 14.00 har Folketingets Beskæftigelsesudvalg bedt finansminister Nicolai Wammen redegøre for arbejdsudbuds-
effekten af de tiltag, som regeringen har taget, siden tiltrædelsen i sommeren 2019. Udvalget har endvidere bedt 
ministeren redegøre for, om regeringen agter at fremsætte forslag, der skal kompensere for det negative arbejds-
udbud, som regeringens hidtidige tiltag har medført. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Hans Andersen (V). 

Samrådet foregår i værelse 2-011. Det er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig – senest kl. 11 dagen inden 
samrådet – på BEU@ft.dk. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet. 

OBS! Har du ikke mulighed for at overvære møderne, bliver begge samråd transmitteret live på Folketingets 
hjemmeside: www.ft.dk. Optagelsen vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden og under "TV fra Folketinget". 
Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.  

 

 

The Anti-Terror Album – udstilling af Peter Voss-Knude 
Fra fredag den 24. januar – onsdag den 6. maj på   
Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3 D, 4000 Roskilde  

”The Anti-Terror Album” er på én gang et popalbum og en kunstudstilling. Musikken og udstillingen er skabt som et 
svar på ”KRISØV 2017” – et narrativ som er blevet brugt som rammefortælling for beredskabets store 
krisestyringsøvelse i 2017.  

Hvert andet år deltager ministerier og styrelser med beredskabsansvar i en national 
krisestyringsøvelse (KRISØV). 
Formålet med øvelsen er at træne myndighederne i de nationale stabs- og 
krisestyringsprocedurer. Hovedvægten lægges på tværgående koordination og 
samarbejde og på myndighedernes presse- og informationstjeneste. 

I ”KRISØV 2017” omhandler narrativet en serie fiktive terrorangreb begået i 
Nordjylland af islamiske fundamentalister. Hen over 48 timer har repræsentanter fra 
bl.a. rigspolitiet, Danmarks Radio og den danske regering gennemspillet narrativets 
handling i realtid. Et fiktivt scenarie, der er blevet indøvet, som var det virkeligt. En 
fiktion, hvor alle gerningsmænd er muslimske eller arabiske, og enhver ide, om at 
terrortrusler kunne komme fra anden side, er udeladt. 

Foran synagogen i Krystalgade: 1,1 ton rosenkvarts terrorbarrikade 

Peter Voss-Knude har gennem flere år arbejdet med militæret og samtidens danske krigsdeltagelse i et krydsfelt 
mellem kunst, politik og antropologi. Det er i denne forbindelse, han har fået adgang til dokumentet. Med ”The Anti-
Terror Album” vender Peter Voss-Knude vrangen ud på terrorens sprog, og giver os nye bud på, hvordan 
terrorsikring også kan se ud.  

Udstillingen er en del af et samarbejde mellem syv europæiske kulturinstitutioner, der undersøger et Europa under 
pres på sine værdier. 

Læs mere om Beredskabets krisestyringsøvelser på Beredskabsstyrelsens hjemmeside 
https://brs.dk/beredskab/idk/krisestyringsoevelser/Pages/Krisestyringsoevelser.aspx  

Læs mere om udstillingen på museets hjemmeside http://www.samtidskunst.dk/ 

 

mailto:BUU@ft.dk
mailto:BEU@ft.dk
http://www.ft.dk/
https://brs.dk/beredskab/idk/krisestyringsoevelser/Pages/Krisestyringsoevelser.aspx
http://www.samtidskunst.dk/
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Omvisning på Museum Ragnarock: Ragnarock Highlights 
Søndag den 2. februar kl. 13.00-14.00 på Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur  
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde 

Tag med på en kalejdoskopisk rejse gennem 
ungdomskulturens udvikling fra 1950’erne og frem. Få 
historien om, hvordan ungdommen har flyttet grænser 
og påvirket samfundet gennem forbrug, holdninger, 
stiludtryk og musik. 

På turen rundt i udstillingen kan du slå dig løs som 
lysmester, opleve historien blive flettet sammen af 
lydbidder fra dansk musikkultur og høre mere om, 
hvorfor verdensmesteren i Rock ‘n’ Roll-dans 1957, 
Jørn Blach, blev kaldt Gummi-Jørn.  

Der er et begrænset antal pladser – omvisningen fyldes 
op efter først-til-mølle-princip. Omvisningen er gratis, 
når entréen er betalt. Billetter til entré og omvisning købes på www.billetto.dk eller i museets butik. 

Læs mere på Museum Ragnarocks hjemmeside http://museumragnarock.dk/ 
 

 

Museum Ragnarock: Gasolin’-omvisning 
Søndag den 2. februar kl. 14.00-15.00 på Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur  
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde – også den 16. februar og den 1. marts 

For 50 år siden blev et af dansk 
rockhistories største bands til. Det 
markerer Museum Ragnarock med 
udstillingen “Så kom med mig – 
Gasolin’ 1969-78”. Udstillingen kan 
opleves indtil den 31. juli 2020. 

Bandets musik forandrede sin tid. 
Gasolin’ vadede over Langebro med 
alle deres frække chicks og skæve 
christianshavnere. Ind i danskernes 
hjerter. Gasolin’ synger om det, de 
ser uden for deres vinduer – men 

på deres helt egen måde. De råber. De griner. De skaber. De gør den danske rockscene større. Udstillingen dykker 
ned i de 9 år bandet eksisterede, og giver en levende fortælling om de drømme og det sammenhold, der bandt 
Gasolin’ sammen på godt og ondt.  

 

Omvisningen tager dig med på en tidsrejse tilbage til Christianshavn i sensommeren 1969, hvor Wili, Søren, Franz og 
Kim startede som fire slumstormere fra Sofiegården, og endte med til sammen at udgøre Danmarks største 
rockband. På turen rundt i udstillingen får du historien om, hvordan de ambitiøse og hårdtarbejdende Gassere 
mødte hinanden og kæmpede sammen for at nå til tops. Bandet eksisterede knap et årti, men til trods for dets korte 
levetid, synger både gamle såvel som unge den dag i dag med på deres sange den dag i dag.  

Billetter til entré og omvisning købes på www.billetto.dk eller i museets butik. 

Læs mere på museets hjemmeside http://museumragnarock.dk/detsker/ 

 

http://museumragnarock.dk/
http://museumragnarock.dk/detsker/
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Tranquebar: Kvinder uden mænd – iransk kultklassiker 
Mandag den 3. februar kl. 20.00-21.30 i Café Tranquebar, 
Borgergade 14, København K 

 

 

I 2019 udkom Nazila Kivis oversættelse af kultklassikeren “Kvinder uden 
mænd” af Shahrnush Parsipur. Bogen udkom første gang i Iran i 1989, men 
er lige så aktuel i dag.  

Fem kvinder mødes i en have uden for Teheran. Langt fra samfundet og 
familiens bånd finder de en ny start. Men hvad har en rig enke, en ung 
prostitueret, to gammeljomfruer og en skolelærer, der gerne vil være et træ, 
egentlig til fælles? I Kvinder uden mænd skildrer Shahrnush Parsipur fem 
kvinder i et samfund domineret af mænd – deres liv, deres drømme og 
deres håb – og fortæller undervejs en poetisk og magisk historie om 
kærlighed, undertrykkelse og frihed i 1950’ernes Iran.  

Henriette Rostrup, er selv er forfatter, interviewer Nazila Kivi. 

Billet 50 kr. via www.billetto.dk eller ved indgangen. Gratis for medlemmer 
af Tranquebar. 

 

Læs mere på https://www.tranquebar.net/events/kvinder-uden-maend-iransk-kultklassiker/  

     

 

 Tranquebar: Mød Bent Melchior og Özlem Cekic – Rabineren og 

muslimen i en BROBYGGENDE samtale 

Mandag den 5. februar kl. 19.00-20.30 i Café Tranquebar, Borgergade 14, København K 

 

Både Bent Melchior og Özlem Cekic har prøvet at blive truet på livet. Og de er 
begge udsat for folk, som ringeagter dem for at være dem, de er. Også i deres 
baglande er opbakningen til dem behersket. For de er ikke, som folk er flest, og de 
tillader sig at gøre, hvad de finder rigtigt. Den gamle rabbiner, Bent Melchior, og 
den yngre muslimske aktivist Özlem Cekic – der også er tidligere folketingsmedlem 
– drager nu landet rundt sammen som brobyggere i en tid, hvor andre har travlt 
med at grave grøfter. 

Forfatteren Anders Jerichow har været med rabbineren og muslimen på tur til 
deres fælles slagmark for demokrati; de har også været sammen i køkkenet, på 
folkemødet og ude på skoler i Danmark. Gennem samtaler giver de to brobyggere 
deres bud på temaer som   

 Danskhed i modvind 

 Messianisme og islamisme 

 Antisemitisme og islamofobi 

 Personligt ansvar, staten og religionen 

 Racisme og blasfemi 

Billet 50 kr. via www.billetto.dk eller ved indgangen. Gratis for medlemmer af Tranquebar. 

Læs mere på https://www.tranquebar.net/events/mod-bent-melchior-ozlem-cekic-anders-jerichow/ 

 

 

https://www.tranquebar.net/events/kvinder-uden-maend-iransk-kultklassiker/
https://www.tranquebar.net/events/mod-bent-melchior-ozlem-cekic-anders-jerichow/
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Konference: Anbragt – Før, nu og i fremtiden 

Torsdag den 20. februar kl. 9.00-15.00 på Københavns Professionshøjskole  
Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V – Auditorium W2.04 

Pædagoguddannelsen og socialrådgiveruddannelsen 
på Københavns Professionshøjskole samt 
Socialpædagogerne og  Danmarks Forsorgsmuseum 
indbyder til konference om at være anbragt barn i 
Danmark – før nu og i fremtiden. 

Konferencen tematiserer, hvordan historien har 
relevans for den nutidige og fremtidige praksis på 
anbringelsesområdet. En række tidligere anbragte og 
forskere deler erfaringer og viden om feltet og lægger 
op til debat: Hvad kan vi lære af historien? Hvad kan vi 
lære af erfaringerne? Og hvad kan vi lære af de 
anbragte børn og unge i dag? 

Konferencen sætter spot på de levede erfaringer og på, hvad lovgivere, samfund og anbringelsespraksis kan lære af 
hinanden. Konferencen retter sig mod ansatte, politikere, embedsmænd, brugere og studerende som interesserer 
sig for, hvordan vi med historien i hukommelsen kan udforme en helhedsorienteret socialpædagogisk og socialfaglig 
indsats, som hjælper og støtter de anbragte børn og unge bedst muligt. 

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på https://www.tilmeld.dk/anbragt/tilmelding.html 
senest 13. februar 

Læs mere på https://www.kp.dk/arrangementer/anbragt-foer-nu-og-i-fremtiden/ 

 

 

Københavns Stadsarkiv: Originaler, sprittere og forvildede  
– Udsatte skæbner i København i 200 år 
Torsdag den 20. februar kl. 15.30-17.00 i Stadsarkivet, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 

I arkivkælderen under rådhuset 
opbevares byens hukommelse. 
Her ligger dokumenter, der 
fortæller byens officielle 
historie. Men arkivet rummer 
også vidnesbyrd om byens 
forhutlede skæbner og socialt 
udsatte. På turen ned i 
kælderen, hvor der normalt er 
lukket for publikum, hører vi 
om spritterne, originalerne og 
de forvildede skæbner i 1800- 
og 1900-tallets København. Vi 
møder dem på gaden, men 
også på byens hårdhændede institutioner. – Omviser er arkivar og etnolog Anders Møller. 

Billet 50 kr. via www.billetto.dk 

Læs mere på https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/arrangementer-foraar-2020 

 

 

 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Campus+Carlsberg%2C+Humletorvet+3%2C+1799+K%C3%B8benhavn+V
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Campus+Carlsberg%2C+Humletorvet+3%2C+1799+K%C3%B8benhavn+V
https://www.tilmeld.dk/anbragt/tilmelding.html
https://www.kp.dk/arrangementer/anbragt-foer-nu-og-i-fremtiden/
https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/arrangementer-foraar-2020
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Tranquebar: De stridbare danskere – René 
Karpantschofs danmarkshistorie 1848-1920 

   
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00-20.30 i Café Tranquebar, Borgergade 14, 
København K 

Danmarks moderne gennembrudstid var mere vild og spektakulær end hidtil antaget. 
Det fortæller René Karpantschof i sin overraskende – og meget anmelderroste – 
danmarkshistorie om de epokegørende år 1848-1920. 

Vi følger oprørte demonstranter, religiøse afvigere, passionerede kunstnere og farlige 
tjenestepiger, men også politiet, politikere, præster, direktører, generaler og konger. 
Vi bliver vidne til forræderiske sammensværgelser, revolverdrab og stormløb mod de 
royale slotte, og vi ser, hvordan perioden kulminerede i en episk styrkeprøve mellem 
to samfundssystemer: kapitalisme eller socialisme. 

I 1848, hvor enevælden faldt, var Danmark helt anderledes end i dag. Men fremme ved 1920 var alle de moderne 
danskertyper kommet på banen: Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og Konservative samt voldelige 
Nørrebroanarkister, racistiske højrenationalister og en masse andre som højskolefolk, frikirkelige, fagforeningsfolk, 
kvindesagsforkæmpere, fredsaktivister og vegetarer. René Karpantschofs danmarkshistorie om De stridbare 
danskere begynder og slutter med den nationale grænsekamp om Sønderjylland og striden om kongehusets rolle i et 
moderne demokrati, der med Genforeningen og Påskekuppet begge har 100-års jubilæum i 2020. 

Til arrangementet kommer René Karpantschof også ind på, hvad hans personlige baggrund – herunder hans egen tid 
som BZ’er – har betydet for hans måde at fortælle historien om danskerne og det danske samfund. 

Billet 50 kr. via www.billetto.dk eller ved indgangen. Gratis for medlemmer af Tranquebar. 

Læs mere på https://www.tranquebar.net/events/de-stridbare-danskere/ 

 

 

Københavns Stadsarkiv: Når staten er far og mor – Børneværnets 
anbringelser 1905-1975 
Torsdag den 27. februar kl. 15.30-17.00 i Stadsarkivet, Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 

I 1905 blev der i alle landets kommuner oprettet værgeråd – fra 1933 til 1976 kaldet børneværn. De skulle føre tilsyn 
med børn, give forældre advarsler og kunne i sidste instans tvangsfjerne barnet. Men hvordan sikrede børneværnet 
sig, at deres ofte gennemgribende beslutninger skete på veloplyst grundlag? Langt de fleste anbringelsessager var 
kendetegnet ved at befinde sig i en gråzone, hvor der ikke var tale om brutale mishandlingssager. Så hvordan blev 
disse ’gråzonesager’ til anbringelsessager? – Foredragsholder er historiker og ph.d. Cecilie Bjerre. 

Billet 50 kr. via www.billetto.dk 

Læs mere på https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/arrangementer-foraar-2020 

 

 

 

    

Og - ikke mindst - i marts måned:  
Socialpolitisk Forening Hovedstaden uddeler Yggdrasilprisen for 2019 og bagefter er der generalforsamling 
 
Tirsdag den 17. marts kl. 17.00-20.30 
- program og mødested meddeles senere på www.socialpolitisk.dk og direkte til foreningens medlemmer 
 

 

https://www.tranquebar.net/events/de-stridbare-danskere/
http://www.billetto.dk/
https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/arrangementer-foraar-2020
http://www.socialpolitisk.dk/
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Andre møder i Salen, dvs. Folketingssalen 
På hjemmesiden https://www.ft.dk/da/dokumenter/moeder-i-salen kan man løbende orientere sig om ugeplaner 
og dagsordener for Folketingets møder i Salen. Møderne i Salen er åbne for alle, og tilmelding er ikke nødvendig. 
Men man skal møde op i god tid inden mødets start, da der ved indgangen til Folketinget foretages et 
sikkerhedstjek, og man skal efterlade overtøj og bagage i garderoben. Det er ikke tilladt at medbringe mad eller 
drikke på tilhørerpladserne. 

Har man ikke mulighed for selv at overvære møderne, kan de ses på Folketingets tv-kanal og på hjemmesiden 
www.ft.dk, under "TV fra Folketinget".  

Vi har sorteret i planer og dagsordener for de – indtil nu – planlagte møder i januar 2020, og vil særligt gøre 
opmærksom på disse møder: 
 
Torsdag den 16. januar 2020 fra kl. 10.00 

 Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 20 (jf. ovenfor, forespørgslen den 14. januar, red.) om større 
indsigt i den offentlige forvaltning, og 

 behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af forsøg med et borgerting i Danmark. (Af Uffe 
Elbæk (ALT) m.fl.) (B 43) UFO 

 

Fredag den 17. januar fra kl. 10.00 

 Forespørgsel til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de 
udfordringer, der følger af indvandringen. 

 Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 21. januar (jf. nedenfor, red.) 

 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 13.00  

Partilederdebat. 

 Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 2 om regeringens værdipolitik med fokus på de 
udfordringer, der følger af indvandringen (jf. ovenfor, dagsordenen for mødet den 17. januar. red.) 

 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer 
til Europa-Parlamentet. (Ny procedure for indsamling af vælgererklæringer m.v.) (Af social- og 
indenrigsministeren) (L 55) SOU 

 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten. (Børns 
erhvervelse af statsborgerskab i områder med indrejse- og opholdsforbud, vandelskrav for bipersoner, 
fortabelse af dansk indfødsret og begrænsning af adgang til bistand fra udenrigstjenesten m.v.). (Af 
udlændinge- og integrationsministeren) (L 83) IFU (Lovforslaget blev fremsat den 12. december 2019 og var 
til 1. behandling den 17. december. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til Indfødsretsudvalget. 
Indfødsretsudvalgets 1. udkast til betænkning kan læses på 
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L83/bilag/9/2133856.pdf, red.) 

 behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentlige myndigheders anvendelse af 
ansigtsgenkendelsesteknologi i det offentlige rum. (Af Sikandar Siddique (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT)) (B 
46) REU 

 behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod navneskift, hvis man har begået grov 
kriminalitet. (Af Peter Skaarup (DF) m.fl.) (B 40) REU 

Der kan forventes yderligere behandlinger. 

 

Torsdag den 23. januar fra kl. 10.00 

 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten. (Børns 
erhvervelse af statsborgerskab i områder med indrejse- og opholdsforbud, vandelskrav for bipersoner, 
fortabelse af dansk indfødsret og begrænsning af adgang til bistand fra udenrigstjenesten m.v.). (Af 
udlændinge- og integrationsministeren) (L 83) IFU (Lovforslaget blev fremsat den 12. december 2019 og var 
til 1. behandling den 17. december. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til Indfødsretsudvalget, og 2. 
behandlingen er berammet til den 21. januar, jf. ovenfor, red.) 

Der kan forventes yderligere behandlinger. 

https://www.ft.dk/da/dokumenter/moeder-i-salen
http://www.ft.dk/
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_3/index.htm#accordion-aa79b02d-9369-4085-aa28-9838b40e1d47-1
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B43/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_3/index.htm#accordion-c88e29dd-ed6a-44a9-9b43-b1eb1df16596-1
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_4/index.htm#accordion-2d7c93b7-6758-4b85-9c46-6d385b318e5f-1
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L55/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L83/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L83/bilag/9/2133856.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B46/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B46/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B40/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_4/index.htm#accordion-275d0a63-ddcf-4a91-a3a9-7cd8802dfed2-1
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L83/index.htm
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Tirsdag den 28. januar fra kl. 13.00 

 Forespørgsel til justitsministeren af Peter Skaarup (DF) og Pia Kjærsgaard (DF) om at dæmme op for 
antisemitisme i Danmark. Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. januar 2020.(F 23) 

 Forespørgsel til justitsministeren af Sikandar Siddique (ALT) og Uffe Elbæk (ALT) om nødvendigheden af et 
nazikriseberedskab. Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 30. januar 2020.(F 22) 

Der kan forventes yderligere behandlinger 

 

Torsdag den 30. januar 2020 fra kl. 10.00 

 Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 22 om nødvendigheden af et nazikriseberedskab og F 23 om 
at dæmme op for antisemitisme i Danmark (jf. ovenfor, dagsorden for mødet den 28. januar, red.) 

 behandling af forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for, at kommuner kan oprette boliger til 
socialt udsatte. (Af Mona Juul (KF) og Kathrine Olldag (RV) m.fl.) (B 41) ERU 

Der kan forventes yderligere behandlinger. 

 

Fredag den 31. januar fra kl. 10.00 
F 28, R 5 sambehandles: 

 Forhandling om energi-, forsynings- og klimaministerens klimapolitiske redegørelse 2019. (R 5), og 

 Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren af Ida Auken (RV), Anne Paulin (S), Thomas Danielsen 
(V), Morten Messerschmidt (DF), Signe Munk (SF), Mai Villadsen (EL), Mette Abildgaard (KF), Rasmus 
Nordqvist (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Ole Birk Olesen (LA) om regeringens fremtidige 
klimapolitiske initiativer. (F28) Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 4. februar 2020. 

 behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbehold mod FN’s konvention om begrænsning af 
statsløshed. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.) (B 61) UUI 

Der kan forventes yderligere behandlinger. 

 

    

Andre Samråd med ministre  
På https://www.ft.dk/da/aktuelt/kalender?calendarEventTypes=%c3%85bent+samr%c3%a5d kan man løbende 
orientere sig om åbne samråd, i.e. møder hvor Folketingets fagudvalg eller enkelte politikere har stillet specifikke 
spørgsmål til en eller flere ministre.   

Samrådene er åbne for alle, men tilmelding er nødvendig – typisk senest kl. 11 dagen inden det pågældende 
samråd. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet. Man skal møde op i god 
tid inden samrådets start, da der ved indgangen til Folketinget foretages et sikkerhedstjek, og man skal efterlade 
overtøj og bagage i garderoben. Det er ikke tilladt for tilhørere at medbringe mad eller drikke. 

Samrådsmøderne er typisk berammet til at vare 1 time. Har man ikke mulighed for selv at møde op, bliver 
samrådene transmitteret live på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk. Optagelserne vil efterfølgende kunne ses 
på hjemmesiden og under "TV fra Folketinget". Desuden vises samrådene forskudt på Folketingets tv-kanal.  

Vi har sorteret i de indtil nu planlagte samråd i januar 2020, og vil – ud over de 2 samråd onsdag den 22. januar, jf. 
ovenfor – særligt gøre opmærksom disse to: 

 

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 14.30 

Åbent samråd med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).  

Social- og Indenrigsudvalget har bedt ministeren om at redegøre for hendes holdning til, at kommuner hyrer 
resultatlønnede konsulenter til at gennemgå kommunens sager med henblik på at finde besparelser på hjælpen til 
handicappede og psykisk syge, hvor konsulenternes løn afhænger af resultatet, og hvilke initiativer agter ministeren 
at tage for at sikre, at der ikke hyres konsulenter med det formål at lave besparelser på handicapområdet. 
Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V), Karina Adsbøl (DF) og Charlotte Broman Mølbæk 
(SF). 

Samrådet foregår i lokale S-092 på Christiansborg. Tilmelding på sou@ft.dk 

https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_5/index.htm#accordion-7713f9d4-1935-41ec-89e4-175a8ba6efa7-1
https://www.ft.dk/samling/20191/forespoergsel/F23/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/forespoergsel/F22/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_5/index.htm#accordion-5df9581b-e90e-47c8-a940-2b9532829577-1
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B41/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/ugeplan/2020_5/index.htm#accordion-3bc1fa46-a200-4e3f-8db6-3612e3615635-1
https://www.ft.dk/samling/20191/redegoerelse/R5/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/beslutningsforslag/B61/index.htm
https://www.ft.dk/da/aktuelt/kalender?calendarEventTypes=%c3%85bent+samr%c3%a5d
http://www.ft.dk/
mailto:sou@ft.dk
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Torsdag den 30. januar 2020 kl. 13.00  

Åbent samråd med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).  

Social- og Indenrigsudvalget har bedt ministeren om at redegøre for sin holdning til de lange ventetider i 
Familieretshuset, og om hvordan hun agter at reducerer de lange ventetider, som i høj grad går ud over børnene, og 
om hvornår hun forventer, at ventetiderne er nedbragt. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni 
Matthiesen (V) og Inger Støjberg (V). 

Samrådet foregår i lokale S-092 på Christiansborg. Tilmelding på sou@ft.dk  

 

 

 

 

 

mailto:sou@ft.dk

