
TORSDAG d. 16. juni

11:00

Hvordan tackler vi unges mentale  
mistrivsel sammen?
Varm op til Folkemødet med samtaleøvelser med 
Ventilen og Skolen Sputnik.

13:00
Mental trivsel blandt unge
Kom og vær med i vores workshop og find løsninger 
på en vigtig udfordring.

15:00

Stop hjemløshed blandt unge – fra plan til 
virkelighed
Unge med hjemløseerfaringer og borgmestre i 
dialog om at stoppe hjemløshed blandt unge. 

Med Hjem til Alle alliancen.
 
Inspirationssamtale på Gæstgiveren
Det medmenneskelige møde med mennesker, der 
er nye i Danmark. Inspiration og gode råd.

Med Mazen Ismail og Özlem Cekic.

16:45

#SygtUng: Bedre tilbud til børn & unge i 
psykiatrien
Tidligere indlagte går i dialog med politikerne om 
udfordringer for unge i psykiatrien.

Med Trine Torp (SF), Thomas Rohden (RV) og Magnus von 
Dreiager (KF).

19:00
Ung til ung safe space – søg ly for  
berusede bedrevidende
Spil, quizzer, spøgelseshistorier og meget mere…

FREDAG d. 17. juni

11:00

Udsat ung, eller...?
Hvad mener vi egentlig, når vi bruget ordet udsat? 
Og er det mon på tide at lave det om?

Med DFUNK, Red Barnet Ungdom og FN  
Ungdomsdelegat Frida Ravn Rosling.

13:00

En god overgang fra anbragt til voksenliv
Vi giver ordet til tidligere anbragte, og beder 
politikerne lytte og blive klogere.

Med Pernille Skipper (EL), Pia Kjærsgaard (DF) og Camilla 
Meyer (S).

15:00
Ung i asylsystemet – når et liv går i stå
Unge i asylsystemet deler erfaringer og diskuterer 
muligheder for at være ung på trods. 

Med DFUNK og Natasha Al-Hariri.

16:30

Indsatte efterspørger civilsamfundet i 
fængslerne
Vær med, når tidligere indsatte sætter politikerne 
stævne til debat om resocialisering.

Med Britt Bager (KF), Peter Skaarup (DF) og Rosa Lund (EL).

18:00
Fortællinger fra et liv i asyl
En poetisk performance med Mazen Ismail og unge 
fra asylcentre. Open mic og folkedans.

19:00
Ung til ung safe space – søg ly for  
berusede bedrevidende
Spil, quizzer, spøgelseshistorier og meget mere…

LØRDAG d. 18 juni

11:00

Flygtning i Danmark – hvordan skaber vi 
gode fællesskaber?
Hør fra unge med flugterfaring, som fortæller om 
mødet med nye fællesskaber.

Med DFUNK og Bornholms Højskole.

13:00

Grønlands unge – hvor er de på vej hen, og 
hvad skal der til?
Unge grønlændere diskuterer udfordringer, 
potentialer og retning for Grønlands ungdom.

Med Operation Dagsværk, Grønlands Røde Kors, Aaja 
Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU).

15:00

Krig har også regler
Deltag i vores dilemma-spil om regler og de svære, 
personlige valg i krig.

Med Peter Viggo Jakobsen, Røde Kors i Danmark og 
Læger Uden Grænser.

17:00

Klima og katastrofer
Udfordringer og muligheder fra et humanitært 
perspektiv.

Med Care, Røde Kors i Danmark og IWGIA.

18:00

Løvens grønne hule
Seje, unge mennesker kommer med kreative 
indslag til inddragende og grønne løsninger.

Med Folkekirkens Nødhjælps Ungdom.

19:00
Ung til ung safe space – søg ly for  
berusede bedrevidende
Spil, quizzer, spøgelseshistorier og meget mere…

Pop-up
Hold øje med vores 

samtale-pop-ups 
og klima-sprints ved 

de Røde Bænke.

Besøg også vores 
faste installation: 

Unge i krig
Virtual Reality fra 

Ukraine, dilemmahjul, 
digte, podcasts og 

meget mere.

UNg på trods
Ungdommens Røde Kors på Folkemødet 2022 
Find os i Danchells Anlæg, stadeplads A19


