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Regeringens aktuelle økonomiske politik medfører drastiske velfærdsforringelser i 
kommunerne og tvinger dem dermed til udliciteringer og privatiseringer, men det 
er ikke bare en dansk tendens, men derimod en del af den internationale nyliberale 
bølge, hvor markedet sættes over mennesket. 
 

Den verdensomspændende ”Sociale Forumbevægelse” er nu nået til Århus. 
Vi vil en anden verden, en verden, hvor sociale og miljømæssige hensyn vejer tungere 
end kortsigtet økonomi, hvor mennesker sættes over penge. Kort sagt, et opgør med den 
nyliberale verdensorden. 
Kom og deltag i de spændende workshopper og paneldebatter, hvor forskelligartede 
bevægelser og grupper vil fremlægge deres vinkel på alt fra lokale til globale 
problemstillinger, samt komme med deres vidt forskellige bud på et opgør med 
nyliberalisme og markedsgørelse.  
 

På forummet vil der konkret være 2 fælles paneldebatter og en række sideløbende 
workshopper, som de deltagende organisationer arrangerer.  
De to paneldebatter vil omhandle henholdsvis den nuværende udvikling i den danske 
velfærdsmodel og den globale ulighed.  
Derudover vil der lørdag aften være hygge og underholdning, og der vil være mulighed 
for at købe mad og drikke.  
  

Vil du vide mere, så klik ind på vores hjemmeside www.aarhussocialeforum.dk, hvor du 
kan finde en løbende opdateret programoversigt, en beskrivelse af de enkelte 
workshopper og en liste over Paneldeltagerne efterhånden som de kommer på plads. 
 

En anden verden er mulig – og nødvendig, så mød op! 
– tilmeld dig gerne på forhånd på hjemmesiden, hvis du ønsker at deltage. 

 
 
Arrangør: Århus sociale Forum 
Deltagende organisationer: ATTAC, Boykot Israel, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU, Frit Norden, Internationalt 
forum, Rød Ungdom, Schillerinstituttet.dk, Socialistisk Folkeparti, Socialistisk Ungdoms Front, Udfordring Europa, Århus 
mod krig og terror, Lærerstuderendes landskreds, SFU, IBIS, Enhedslistens Studenternetværk, Dansk-palæstinensisk 
venskabsforening, Esperantoforeningen for Danmark, Genvej til udvikling, Bazaren, KPiD, APK, Komiteen for 
Udlændinges Retssikkerhed, Landsforeningen af Danske Flygtningevenner, Militærnægterforeningen, Dansk-cubansk 
forening, DKP/ML, Humboldt-bevægelsen, Multikulturel forening og Solidaritet. Flere forventes at komme til. 
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