Vær med, når årets Yggdrasilpris overrækkes til
Özlem Cekic
Torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00-20.00
Prisoverrækkelsen finder sted i FOA’s lokaler, Staunings Plads 1, 1790 V

Yggdrasilprisen er indstiftet af Socialpolitisk Forening Hovedstaden.
Prisen uddeles hvert år, efter indstilling fra foreningens medlemmer, til en person, en institution eller en
organisation inden for Hovedstadsforeningens område for et fremragende socialpolitisk initiativ i det forløbne
år, der er karakteriseret ved at være nytænkende, nyskabende og innovativt.

I KV-året 2017 er formålet særligt at skabe opmærksomhed om nødvendigheden af dialog på tværs af
holdninger.
Derfor går prisen i år til Özlem Cekic, der med sit initiativ til dialogkaffe viser betydningen af, at der er langt
mere, der binder os sammen som mennesker, end der adskiller os ad. Özlem Cekic bidrager i hverdagen til at
skærpe vores opmærksomhed på dialog som forudsætning for den demokratiske proces og dermed for
udviklingen af socialpolitikken i Danmark, i bred forstand.

Prisen overrækkes af Astrid Haug, ekspert i strategisk brug af sociale medier og forfatter til bogen ”Fremtiden
tilhører de frygtløse”. I forbindelse med prisoverrækkelsen taler Astrid Haug om ytringer og ytringsfrihedens
grænser på de sociale medier.
Ved prisoverrækkelsen taler også Else Hammerich, ildsjæl, græsrod og tidl. medlem af Europaparlamentet,
forfatter til bogen ”Harens mod”. Især kendt som medstifter og tidl. leder af Center for Konfliktløsning, hvis
formål er at fremme fredelig konfliktløsning gennem uddannelse, mægling og offentlig debat og at gøre
konfliktløsning til en naturlig del af vores demokratiske kultur.
Program:
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-18.45
18.45-19.15
19.15-20.00

Velkomst ved Socialpolitisk Forening Hovedstadens formand Ove Lund og
aftenens ordstyrer, næstformand Ane Stenbak
Yggdrasilprisen 2017 overrækkes
Özlem Cekic har ordet
Astrid Haug om ytringer og ytringsfrihedens grænser på de sociale medier
Vi henter lidt vådt og tørt, og fortsætter
Else Hammerich taler om samtalen som redskab til at løse konflikter
Vi taler sammen - prismodtageren, talerne og deltagerne

Navnet på prisen stammer fra den nordiske mytologi, hvor Yggdrasil var "livets træ", hvis 3 rødder dels voksede ind under Asgård, hvor guderne levede;
under den 1. rod sprang den kilde, hvor guderne samledes hver dag for at rådslå og hvor fortids-, nutids- og fremtidsgudinderne levede, dels voksede und
under Jotunheim, hvor jætterne boede; ved den 2. rod lå visdommens brønd, ejet af jætten Mimer, der gav gode råd når guderne havde brug for det, og
dels voksede ind over dødsriget Hel; ved den 3. rod var den kilde, som vandet kom fra, da verden blev skabt. Yggdrasil, livets træ, holdt sammen på alt
dette, det havde derfor en meget stor kraft der overgik alt andet på jorden.
På sæt og vis kan socialpolitikkens betydning analogiseres med Yggdrasil i det socialpolitikken er livets træ. Socialpolitik handler om kontinuitet, om
fortid, nutid og fremtid. Socialpolitik er det vigtigteste visdomsparameter. Socialpolitik er altså, efter vores opfattelse, den "ledning", livets vand strømmer
igennem.

