hk

privat

sundhed velvære

Branchesektionerne
i HK/Privat inviterer dig til

Politisk Kulturel Konference 2013
5. og 6. oktober på Hotel Nyborg Strand
Kursusnr. 0615-13-01

Verdenen er under stadig hastigere forandring, vores udsyn er blevet globalt, og udfordringerne lader
ikke vente på sig. Men hvad kan vi vente os i vores
fremtidige arbejdsliv? Det vil vi gerne sætte fokus på
sammen med dig og dine kolleger i HK/Privat.
Under overskriften ”Mit job i fremtiden” har vi
samlet et kalejdoskop af politikere, eksperter og meningsdannere, som kommer på konferencen og giver
deres bud på fremtidens job på fremtidens arbejdsmarked.
Konferencen indledes af Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Med udgangspunkt i udviklingen på arbejdsmarkedet gennem de sidste 50 år retter Henning Jørgensen blikket mod fremtidens arbejdsmarked. Han
giver sit bud på, hvad det vil kræve af de ansatte, her
primært HK’ere, for at kunne klare sig på et nyt og
måske anderledes arbejdsmarked. Og hvordan kan
vores fagforening ruste sig til at klare udfordringerne med medlemmer, der måske arbejder på tværs af
brancher - på tværs af landegrænser?

Efter Henning Jørgensens indspark er der politisk
debatmøde med et panel af politikere. Debatten styres af TV Avisens vært Kåre Quist, der med kant og et
glimt i øjet vil sørge for, at du får svar på dine spørgsmål. Sådan som vi kender det fra hans interview i nyhederne.
Konferencen byder også på et møde med Peter
Mogensen, tidligere topembedsmand og spindoktor
for Poul Nyrup Rasmussen, økonom, tv-vært og nu
direktør for den politiske tænketank Kraka.
Han giver sin analyse af den aktuelle politiske situation. Hvor bevæger vi os hen? Hvad er regeringens
styrker og svagheder, og hvordan klarer oppositionen
sig?
Derudover har vi arrangeret en række workshops,
sjove og tankevækkende indslag og overraskelser, som
forhåbentlig vil give dig ny inspiration i dit arbejdsliv.
På de næste sider kan du læse mere om workshoppene, tilmelding og program.
Vel mødt!
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Workshops:
1

Mennesker ændrer retning hele tiden
Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker
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Træf de rigtige og vigtige valg
Gunnar Ørskov, erhvervspsykolog
og foredragsholder

Det er mennesker, der er den usikre faktor i fremtiden. Alt det andet herunder den teknologiske udvikling - har vi nogenlunde tjek på inden
for de nærmeste 10-25 år. Men mennesker ændrer retning hele tiden.
Det er omdrejningspunktet for Jesper Bo Jensens arbejde med fremtiden. Han har en fængslende og humoristisk fremstilling af tingene.
Han er en strålende formidler med mange års erfaring i strategisk
planlægning og tænkning for en lang række støre og mindre danske
virksomheder og offentlige institutioner.

Foredraget handler om de mange valg, vi skal træffe. Om at få indfriet
de forventninger, som giver overskud. Hvordan beskytter vi os selv i
en overkommunikeret verden, og hvor ligger de sande værdier? Hvordan får man sagt det, man mener, til dem, der kan ændre det. Først
når det er ude af munden, kan det høres.
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Den Danske model
Simon Tøgern, formand for HK/Privat
Simon Tøgern vil fortælle, hvad der karakteriserer det danske arbejdsmarked, og hvorfor det er vigtigt, at arbejdsmarkedsparterne
selv forhandler løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne og ikke bliver dikteret af den lovgivende magt, Den danske model. Han vil også
komme ind på trepartsforhandlingerne som et stærkt instrument til
at sikre indflydelse på det politiske landskab.
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Politiske brandtaler støbt i bronze!
Jens Galschiøt, multikunstner
Hvad er kunstnerens rolle i samfundsdebatten? Hvordan kan kunsten være med til at ændre på verdens uligheder? Hvad er det enkelte menneskes ansvar og mulighed for at gribe ind? Hør Jens Galschøit
fortælle om, hvordan han bruger kunsten og sin person til aktivt at
tage del i samfundsdebatten.
Læs mere om Jens Galschiøt på bagsiden af indstikket.

Fra Stress til Trivsel?
Thomas Milsted, forfatter, foredragsholder,
underviser, rådgiver og skribent
I takt med at stress er noget, flere og flere taler om, er det gået hen
og blevet et mere og mere hult begreb. Mange ved dybest ikke, hvad
de mener, når de siger, de er stressede. Myter og begreber som ”positiv stress”, ”travlhed er godt” og ”det er et grundvilkår, vi må lære
at leve med” er bare med til at gøre det hele meget mere forvirrende.
Stress er en tilstand af fysisk og psykisk ubalance og bestemt heller
ikke sundt i længden. Vi kan faktisk dø af stress.
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konferencen byder også på:
Lørdag
Nils Villemoes, forfatter og foredragsholder,
giver sit humoristiske bud på:
❚ Hvad er ledelse, hvad er samarbejde, hvad er rigtigt arbejde?
❚ Hvordan er samfundet skruet sammen, hvorfor skal alting
hele tiden laves om, hvorfor går LEDELSE op i en spids, hvad
ligger der i bunden af lederskabet, og hvor går udviklingen
hen, mens vi sover?

Søndag:
Medarbejderudvikling
Ulrik Lynge, coach for OL-holdet i London
På jobbet kan vi ikke selv vælge, hvem vi vil arbejde sammen
med. Men hvis vi kender vores egne svagheder og styrker, bliver det lettere at indgå i et godt samarbejde med andre.
Ulrik Lynge vil komme ind på følgende emner:
❚ hvordan dine holdninger og din adfærd påvirker andre
❚ hvordan du finder din egen motivation
❚ hvordan du styrker relationerne med dine mange og forskellige kolleger
❚ hvordan du er bevidst om, hvordan dine egne styrker bruges
optimalt, så du bidrager positivt til alle arbejdsprocesser

Er du da altid så glad?
Gitte Hornshøj, forfatter
og foredragsholder
Et foredrag om arbejdsglæde og begejstring. Gitte Hornshøj
har besluttet sig for at bruge sit liv på at være i godt humør.
Der er nemlig nok andre, der har besluttet sig for det modsatte. I dette foredrag begraver hun lektor Blomme og Maude Varnæs og sætter fokus på skabelsen af en positiv dialog i
hverdagen.

Program:
Lørdag 5. oktober
Kl. 9.30
Kl. 10.30
Kl. 11.15
Kl. 11.30

Kl. 12.30
Kl. 15.30
Kl. 17.00
Kl. 19.30

Indtjekning
Brunch
Velkomst
Oplæg af Henning Jørgensen,
professor og arbejdsmarkedsforsker
ved Carma på Aalborg Universitet
Politisk debat med panel af politikere
Oplæg af Peter Mogensen, direktør for
tænketanken Kraka
Workshops
Middag med underholdning

Efter middagen er der hygge med levende musik

Søndag 6. oktober
Kl. 7.00
Kl. 10.00
Kl. 11.20

Kl. 12.30

Morgenmad
Udtjekning senest kl. 9.30
Medarbejderudvikling af Ulrik Lynge,
coach for OL-holdet i London
Arbejdsglæde og begejstring
af Gitte Hornshøj, forfatter
og foredragsholder
Afslutning

Praktiske oplysninger:
❚ Konferencen er gratis at deltage i.
❚ Du tilmelder dig ved at gå ind på www.hksv.dk, hvor der er link til tilmeldingsmodulet.
Du logger på med enten din HK-pinkode eller dit NemID.
❚ Branchesektionen betaler din transport svarende til DSB Standard. Der
betales ikke for tabt arbejdsfortjeneste.
❚ Du indkvarteres på dobbeltværelse, og har du en kollega, som du gerne
vil dele værelse med, skal du skrive navn og cpr.-nummer på vedkommende på tilmeldingsformularen.
❚ Da planlægningen af konferencen ikke er helt færdig, kan der ske små
ændringer i konferencens program.
❚ Du kan se det til enhver tid aktuelle program på www.hksv.dk.
❚ Når du vælger workshop, skal du vælge tre i prioriteret rækkefølge. Vi
gør vores bedste for, at alle får deres 1. eller 2. valg, men er en workshop meget efterspurgt, kan vi blive nødt til at give nogle deres 3. valg.

Sidste frist for tilmelding
er 30. august 2013

Den danske model
hold til afgangseksamenen. Og rundt om på de tekniske skoler er der elever, som ikke har kunnet gøre deres uddannelse færdig.
Samtidig har lockouten dog også betydet, at der
er blevet en større bevidsthed om, hvor vigtigt det er,
at vi som lønmodtagere har nogle vilkår, der sikrer
os ordentlige løn- og arbejdsforhold. Også blandt de
unge mennesker, som tidligere har haft en urealistisk
tro på, at de kunne klare alting selv.
Det, synes jeg, er positivt, og mine smågnavne
kommentarer om ungdommen er lige så stille forstummet.
Som du kan læse her på siderne, holder branchesektionerne i HK/Privat en stor konference med fokus på netop Den danske model. Har du tid og lyst,
så meld dig til, for det er dit og mit og vores og unge
som gamles engagement, der er med til at holde Den
danske model vital og vedkommende for alle lønmodtagere.

fagligt synspunkt

Jeg ville have svoret på, at jeg aldrig skulle tage vendinger som ”Dengang jeg var ung” eller ”De unge i
dag” i min mund. Men jeg har desværre nået en alder,
hvor de i perioder ligger yderligt på tungen.
Et af de tidspunkter, hvor jeg er tættest på at bruge
dem, er, når snakken falder på fagforeninger. Alt for
mange unge har efter min opfattelse ikke rigtig forstået, hvorfor det er vigtigt at være medlem af et fagligt fællesskab. De har en stærk tro på, at de sagtens
kan klare sig selv. Det med overenskomster er meget
fjernt for dem, og Den danske model, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere selv aftaler løn- og arbejdsforhold, ved de slet ikke, hvad er.
Det har ændret sig med Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne.
Konflikter er sjældent af det gode. Det er svært at
finde nogen i Danmark, som ikke på den ene eller
den anden måde har været påvirket af lærerlockouten.
Mange har haft problemer med at få passet ungerne.
Eleverne i de ældste klasser er kommet bagud i for-

af Jeanette Hansen,
næstformand for
Branchesektion
Sundhed & Velvære

www.hk.dk
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Kunst
som politisk

›

kommentar
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Multikunstneren Jens Galschøit kommer og fortæller om sit
arbejde, og hvad kunsten kan bruges til i den politiske debat

I 1993 vågnede 20 europæiske byer op til en forandret by. På centrale pladser var skulpturer af bidskt
udseende grise i lange frakker opstillet i løbet af natten. Skulpturerne, som hed ”Min indre svinehund”,
var skabt af multikunstneren Jens Galschiøt, der på
sin måde kommenterede det, han så som en stigende
intolerance over for især indvandrere.
- Jeg bruger kunsten til at forklare det, jeg ikke kan
sige med ord, siger Jens Galschiøt.
Og hvad der kommer ud af hans kunstneriske virke, kan du bliver klogere på, hvis du tilmelder dig
workshoppen med kunstneren på Politisk-Kulturel
Konference.
Jens Galschiøt er oprindelig uddannet smed på
Odense Staalskibsværft og selvlært sølvsmed, men
i 80’erne begynder han sin kunstneriske løbebane.
I begyndelsen er værkerne, som han selv beskriver
dem, ”pæne”. Men trangen til at sætte sit præg på den
politiske debat får ham drejet over på en kunst med
en skarp kant. Og som den røde tråd i hans arbejde er
uligheden mellem vores velbjærgede verden og tredjeverdenslandene.
- Jeg synes, det er rædselsfuldt, at mennesker i fattige lande er ved at dø af sult, mens jeg kan æde mig
ihjel, forklarer Jens Galschiøt.
Siden svinehundene er det blevet til happenings
over hele verden, hvor ”A Pillar of Shame” er blandt
de kendte. Skulpturen har været opstillet i Hongkong,
Mexico og Brasilien og er en påmindelse om de overgreb på menneskerettighederne, som er foregået og
stadig sker.
I sit atelier i Odense er Jens Galschiøt i gang med
sit nyeste værk ”Fundamentalism”. Værket består af
en cirkel af 14 bogstaver støbt i bronze. Hvert bogstav
er cirka fire meter højt og bygget af bøger, som symboliserer Koranen og Det Nye og Det Gamle Testamente.
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På fladskærme uden om og inden i cirklen kan tilskuerne læse udvalgte citater fra de tre bøger. Positive
citater om næstekærlighed og tilgivelse og negative
såsom princippet om øje for øje.
- Jeg vil gerne have en dialog om, hvad der står i
bøgerne, for Guds ord skal fortolkes, for at vi som
moderne mennesker kan bruge det, siger Jens Galschiøt, som ikke er helt klar over, hvor han selv står i
forhold til religion.
Vil du læse mere om Jens Galschiøt, kan du gå ind på
www.aidoh.dk

Nyt fra branchesektionen Klik ind på
www.hksv.dk

Kontaktperson vedr.
Branchesektion Sundhed
& Velværes sider:
Jeanette Hansen
telefon: 22 40 28 91
e-mail:
jeanettehansen@mail.dk
Formand:
Bonnie Blirup,
telefon: 31 23 75 78,
e-mail: bonniebli@ofir.dk
Redaktionssekretær
HK/Privat: Annemette
Schou Refsgaard (DJ),
telefon: 33 30 44 75,
e-mail: 44ams@hk.dk

Deadline for
kommende numre
Nr. 5
udkommer 31. maj
deadline er 22. april
Nr. 6
udkommer 21. juni
deadline er 17. maj
Nr. 7
udkommer 30. august
deadline er 14. juni
Indlæg til
branchesektionssiderne
sendes til
Jeanette Hansen,
på mail:
jeanettehansen@mail.dk
Jens Galschøit mellem to af de indre svinehunde.

