4.-5.5.2019 Helsingissä
työväenopisto arbiksella
dagmarinkatu 3

polkuja järjestelmien muutokseen
ympäristöoikeudenmukaisuus

rauha ja
yhteisöllinen
muutos

valtarakenteiden
haastaminen

uusi
kansalaistoiminta

työelämä ja
talous:
kätketyt
kamppailut

Katso tarkempi ohjelma: sosiaalifoorumi.fi
#sosiaalifoorumi #ssf2019

LAUANTAI 4.5.
työelämä ja talous

JUHLASALI
LUOKKA 13
LUOKKA 23

12.00 - 13.30

rauha ja yhteisöllinen muutos

14.00 - 15.30

16.00 - 17.30

Sosiaaliturva
tulevan
hallituksen
ohjelmassa

mitä ongelmia
sote-uudistuksen
pitäisi ratkaista?

12.15 - 13.45

14.15 - 15.45

16.15 - 17.45

Ammattina
hoitotyö

Populismiin
verhoutunut
fasismi

ympäristö- ja
rauhanliikkeiden
yhteistyömahdollisuudet

12.30 - 14.00

14.30 - 16.00

16.30 - 18.00

Kurdikysymyksen
ratkaisun
avaimet

Migrant Women
in Europe and
North Africa

women’s rights and
patriarchal
interpretations of
religions

12.00 - 13.30

Lähi-idän
uutisointi
Suomessa

kulttuurilehtien
merkitys taiteen ja
demokratian
kannalta

14.00 - 15.30

16.00 - 17.30

uskontojen ja
katsomusten
kohtaamispaikka

Mielenterveysviidakossa
-lautapeli

luokka 33A

12.00 - 15.30

lautapelillä
lautapelillä
Tarinoita
velkarahavelkarahapaperittomuudesta
järjestelmä tutuksi järjestelmä tutuksi

12.00 - 15.30

16.00 - 17.30

luokka 33B

14.00 - 15.30

16.00 - 17.30

1/99%

PROUT: Työn
tulevaisuus

14.00 - 15.30

16.00 - 17.30

LUOKKA 31

luokka 35
luokka 42
LUOKKA 43
LUOKKA 44

12.00 - 13.30

vanhus
pakolaisleirissä

11.45 - 13.15

Kansalaisjärjestöt
maailman
muutoksessa

13.45 - 15.15

ende gelände

biokulttuuriset
yhteisölliset
elämänperinnöt
uhattuina

12.00 - 13.30

14.00 - 15.30

Dialogue on
Systemic
Alternatives

osallisuutta,
sosiaalista
toimintakykyä ja
voimaantumista

12.00 - 13.30

14.00 - 15.30

Valtio, uskonnot ja
uskonnottomuus
Euroopassa

EU:n arvot,
muutokset ja
tulevaisuus

maailmantuskatyöpaja

15.45 - 17.15
Vapaan
kansalaistoiminnan
edistäminen

16.00 - 17.30
Vammaiset
yrittäjinä

sunnuntai 5.5.
uusi kansalaistoiminta
valtarakenteiden haastaminen

ympäristöoikeudenmukaisuus

13.00 - 14.30

Kurdikysymyksen
ratkaisun
avaimet
kurdiksi

JUHLASALI
LUOKKA 13

11.15 - 12.45

perustulo
vaalien jälkeen

13.15 - 14.45
naiset, rauha ja
pohjoismaiset
hyvinvointivaltiot

luokka 33A

11.00 - 12.30

oikeudenmukainen
talous -työpaja

LUOKKA 43
LUOKKA 44

ruoho puhuu

13.00 - 14.30

nuorten
osallisuus: miksi
ja miten

15.00 - 16.30
ukraine obstacles for
peace

11.00 - 12.30
ei leikkirahaa
-kansanliikkeen
tulevaisuus

13.00 - 14.30
voiko ihmiskunta
oppia
historiastaan

11.00 - 12,30

tivoli utopia
-keskustelupeli

10.45 - 12.15

luokka 42

15.15 - 16.45

amazonian
keräilijäväestön
näkökulmia

luokka 33B
luokka 35

EU:N
green new deal

15.30 - 17.00

LUOKKA 23
LUOKKA 31

15.00 - 16.30

suomen
turvallisuuspoliittiset
valinnat

13.00 - 14.30
yhteistoiminnan
mahdollisuudet
paikallistalouksien
rakentamisessa

15.00 - 16.30
tekoäly ja
ihminen

12.45 - 14.15
autoilu
ekologiseksi

11.00 - 12.30

15.00 - 16.30

noin 6 tapaa
lähestyä
ilmastonmuutosta

edistyneen
sosialismin
suunnittelu
-työpaja

11.00 - 12.30

15.00 - 16.30

suomen
csa-verkoston
perustamiskokous

XR:n
sukupuuttopuhe

avajaistilaisuus
lauantai 4.5.
juhlasali
10.30 - 11.30
demokratiatutkija emilia palonen:
mikä estää muutoksen

ihmisoikeusaktivisti sanna valtonen:
mistä energiaa muutoksesta unelmoimiseen

iltajuhlat
lauantai 4.5.
mascot bar & Live stage
neljäs linja 2

20.00 Merikukka Duo
21.00 VILJA
22.00 ARTSI
Liput ennakkoon 5,50 € ja ovelta 6 €
Luvassa myös jännittävä arvonta, joten varaa käteistä mukaan!

