
INVITATION til et
offentligt dialogmøde om ”HOME in a Global World”

i den Gamle Byrådssal på Stændertorvet i Roskilde onsdag den 1. februar 2023 kl. 19-21

Vi vil gerne invitere dig til et offentligt dialogmøde – et Åbent Forum – i Roskilde, hvor vi vil sætte
fokus på de vigtigste spørgsmål på flygtningeområdet i en moderne global verden, hvor et begreb som
hjem - HOME - for mange af os er under forandring på grund af faktorer som klimaændringer,
humanitære forhold som krig og forfølgelse, eller andre omstændigheder, hvor man føler sig tvunget
til at forlade sit hjemland.

Vi ønsker at skabe en bred dialog om udfordringer, dilemmaer og muligheder i arbejdet og skabe rum
for inklusion af de forskellige stemmer på flygtningeområdet - også dem der ikke altid bliver hørt. Vi
inviterer derfor ledere og medarbejdere/frivillige fra organisationer på flygtningeområdet, folk med
flygtningebaggrund, flygtninge og immigranter, så de kan være med til at sætte fokus på deres
udfordringer. Vores indbydelse er en særlig invitation til dem, som debatten handler om! Og
yderligere lokalpolitikere og medier med henblik på at skabe mangfoldighed og bringe vores fælles
erfaringer ud til et bredere publikum.

Hvem er vi? Vi er fra organisationen Deep Democracy Denmark, som i samarbejde med andre
organisationer i Europa arbejder med et EU-projekt, TILDE, med det formål at skabe dialog mellem
forskellige grupper på flygtningeområdet og forståelse for hinandens ståsteder gennem workshops,
festivaler og offentlig debat.

Hvad er et Åbent Forum? Et Åbent Forum er et offentligt rum, hvor en gruppe mennesker kan
udforske forskellighederne i meninger, idéer og følelser på et bestemt område. I et Åbent Forum er
alle synspunkter vigtige og velkomne.
Forummet starter med 3-5 talere, som åbner Forummet ved kort at repræsentere nogle centrale
positioner på området. Efter det åbnes rummet for bidrag fra alle deltagerne. Facilitatorerne hjælper
ved at sikre at alle stemmer, også de mindre populære og svære, bliver udtrykt og hørt.

Inden det Åbne Forum afholder vi også en trænings- og planlægningsdag lørdag d. 14. januar i
København, hvor vi gerne vil invitere ledere og medarbejdere/frivillige fra organisationer på
flygtningeområdet, folk med flygtningebaggrund, flygtninge og immigranter til at være med til at
beslutte, hvilke spørgsmål, der vil være de vigtigste at fokusere på, og finde frem til de mest
polariserede perspektiver inden for området.
Tilmelding: er ikke nødvendig, bare mød op.



For mere information: kontakt Karin på 2625 5711 og karin@deepdemocracydenmark.dk

www.deepdemocracydenmark.dk
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