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Vi skal tage udgangspunkt 
i de unges behov, fremfor at 
lade os styre af gamle logikker 
for det gode unge liv

Når vi løsner strukturerne 
og bliver mere dynamiske 
organisationer, giver vi 
plads til mere bæredygtige 
fællesskaber

Vi skal turde sætte 
foreningen i baggrunden 
og stille flere spørgsmål, 
end vi giver svar

Ungdommens Røde Kors, Hejrevej 30, 2. sal, København NV

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer 
for børn og unge, der i en periode har brug for en 
hjælpende hånd. 

Vi oplever et kæmpe engagement fra ungdommen 
nu til dags. Hvert år lægger ca. 5000 frivillige masser 
af tid, hjerte og iderigdom i at skabe ligeværdige 
ung-til-ung-fællesskaber sammen med ca. 12.000 
børn og unge. 

I bund og grund tror vi på, at ”alle kan være noget 
særligt for nogen”.

Mød os på Facebook, Instagram, Linkedin og www.urk.dk



Workshop: Vi skaber rammerne for 
de rum(me)lige fællesskaber

Udviklingsministeren til terminsprøve 
i Verdensmål
Arrangør: Operation Dagsværk, IMCC, Mellemfolkeligt Sam-
virke, Nødhjælpens Ungdom, Ungdommens Røde Kors

Talkshow med unge flygtninge
I samarbejde med DFUNK - Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom.

Folkemødets Gæstebud - 
Danmark spiser sammen
Arrangør: Højskolerne, Ungdommens Røde Kors

Finansministeren til terminsprøve 
i Verdensmålene 
Arrangør: Operation Dagsværk, IMCC, Mellemfolke-
ligt Samvirke, Nødhjælpens Ungdom, Ungdommens 
Røde Kors

Samtalesalon om den gode 
integration og gode fællesskaber
I samarbejde med DFUNK - Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom.

Workshop: Samskabelsesproces 
om styrkelse af medborgerskabet
Arrangør: Resonans, GAME, Ungdommens Røde Kors

Debat: Findes mangfoldige 
fællesskaber?

Debat: Hjemløse: Problemet stiger, 
kan problemet overhovedet løses?
Arrangør: KAB, Hjem Til Alle, Ungdommens Røde Kors

DAG 16. juni 09:30 - 10:00
  16. juni 10:30 - 11:30
STED A26 Rum|Lighed - Danchells Anlæg

Hvordan skaber vi de optimale rammer for rummelige fællesska-
ber, hvor der er plads til mangfoldighed i baggrund, køn og alder? 
Vær med til at finde løsninger på, hvordan vi skaber rum, som fav-
ner de brede fællesskaber.

DAG   16. juni 12:15 - 13:00
STED A3 Ungdom - kend din plads! - Danchells Anlæg

Danmark skal i juli igennem et voluntary national review - en ek-
samen i de 17 Verdensmål med FN som censor. Følg med, når vi 
afholder terminsprøven! Sammen med unge frivillige testes Ulla Tør-
næs på Danmarks indsats og unges rolle i at opnå Verdensmålene.
Deltagere: Ulla Tørnæs, Minister for Udviklingssamarbejde

DAG   16. juni 14:30 - 15:15
STED D6 Villa Gode Liv - Havnegade 45 - Ved Brand- 
  stationen
Vi hører ofte i medierne, når det går galt for flygtninge, indvan-
drere og personer med anden etnisk baggrund, men sjældent 
når det går godt. I dette talkshow vil vi tale om det sidste. Natasha 
Al-Hariri interviewer unge med flygtningebaggrund om deres vej 
ind i de danske fællesskaber.

DAG   17. juni 18:00 - 19:00
STED A1 Højskolernes Folkekøkken - Danchells Anlæg

Kig forbi Folkemødets Gæstebud ved Højskolernes Folkekøk-
ken. Her har du og evt. en ledsager mulighed for at spise og tale 
sammen med andre folkemødedeltagere. Der vil sidde 8-10 perso-
ner ved bordet. Forskellige organisationer under Folkebevægel-
sen mod Ensomhed vil være værter og tjenere. OBS! Reservation 
er nødvendig, book på: https://billetto.dk/186239
Debatten er sponseret af Folkebevægelsen mod Ensomhed

DAG   18. juni 11:00 - 11:45
STED A3 Ungdom - kend din plads! - Danchells Anlæg

Danmark skal i juli igennem et voluntary national review - en 
eksamen i de 17 Verdensmål med FN som censor. Følg med, når 
vi afholder terminsprøven! Finansminister Kristian Jensen skal sam-
men med unge frivillige testes på Danmarks indsats og de unges 
rolle i at opnå Verdensmålene
Deltagere: Kristian Jensen, Finansminister

DAG   16. juni 15:15 - 16:00
STED D6 Villa Gode Liv - Havnegade 45 - Ved Brand- 
  stationen
En faciliteret samtale om gode fællesskaber, den gode integra-
tion og om noget af alt det, vi deler. Samtalesalonen vil tage ud-
gangspunkt i livretter, aktiviteter, fællesskaber og det at være ung 
i dag. De unge deltagere fra det foregående talkshow vil deltage i 
samtalesalonen, og der vil således være mulighed for at stille dem 
uddybende spørgsmål.

DAG   16. juni 17:15 - 18:30
STED A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Med debat og samskabelse arbejder vi med spørgsmål som: 
Hvordan sikrer vi, at alle unge får mulighed for (og lyst til) at delta-
ge i fællesskaber, der styrker deres medborgerskab og giver dem 
en stemme? Rufus Gifford deltager i debatten med perspektiver på 
mangfoldighed og fællesskaber i amerikansk kontekst.
Deltagere: Charlotte Jørgensen, Konsulent, UCL. Helle Hende St-
ærmose, Konsulent, UCL. Rodwan Aden, Playmaker, GAME. Kaddi 
Sawaneh, Playmaker, GAME. Frivillige, URK. Christina Færch-Jen-
sen, Udviklingskonsulent, Frinova. Morten Bo Andersen, Direktør, 
GAME. Marie Traasdahl Staal, Udviklingschef, GAME. Ida Brix, Kom-
munikationschef, GAME. Nanna Hebsgaard, Seniorkonsulent, Reso-
nans. Ena Juhl, Leder, Foreningen FISKEN. Mads Stendorf, Kultur-
chef, Esbjerg Kommune.

DAG   17. juni 13:30 - 14:30
STED A26 Rum|Lighed - Danchells Anlæg

Antallet af unge hjemløse stiger, mens vi gør, som vi plejer: Hvad 
hvis vi nu gør noget helt andet? Hjemløse unge fra teatret C:ntact 
fortæller om livet på gaden og giver et lille indblik i livet på kanten 
af samfundet. Med det afsæt beder vi repræsentanter fra de sek-
torer, der alle har en rolle at spille om at drøfte, hvordan vi sammen 
kan løse problemet. 
Deltagere: Mai Mercado, Socialminister, Det Konservative Folke-
parti. Jesper Christensen, borgmester (A), Københavns Kommune. 
Michael Ziegler, borgmester, Høje-Taastrup kommune. Anders Fol-
mer Buhelt, direktør, Ungdommens Røde Kors. Søren Kaare An-
dersen, direktør, Bikubenfonden. Jens Elmelund, Administrerende 
direktør, KAB. Ung hjemløs, Teatret C:ntact

DAG   17. juni 10:30 - 11:30
STED D6 Villa Gode Liv - Havnegade 45 - Ved Brand- 
  stationen
Vores ambition er at rumme alle, der vil være med i vores fælles-
skab. Men hvor gode er vi og foreningslivet generelt til at favne alle 
uanset baggrund og livssituation? Vi sætter foreningernes evne til 
at favne alle uanset baggrund og livssituation til debat.

Deltagere: Simon Grum, Næstformand, Ungdommens Røde Kors. 
Fahad Saeed, Formand, Mino Danmark. Hanne Selsholt Britz, Divi-
sionsdirektør i Velfærd og Sundhed, De Forenede Dampvaskerier 
A/S. Rya Lene Terney, Regionschef CSR & Jobudvikling, ISS A/S. 
Michael Wulff, Næstformand, Medborgerne

Vi er afsted med en masse spændende debatter, works-
hops og talkshows, hvor vi fokuserer på rum(me)lige og 
mangfoldige fællesskaber. Findes de overhovedet? 

Vi er omkring 70 engagerede URK’ere afsted, så der er rig 
mulighed for at fange os på pladsen – og høre meget mere 
om URK og ungdommen nu til dags.
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Mød os på Folkemødet


