Book en ildsjæl fra Rådet for Socialt Udsatte til dit folkemødearrangement
Er du ved at arrangere en debat til Folkemødet 2019? Og har du brug for en ildsjæl, der kan komme
med viden, input og perspektiver både politisk og fagligt, når det kommer til social udsathed? Så book
et af medlemmerne af Rådet for Socialt Udsatte – herunder kan du se, hvilke rådsmedlemmer der er
tilgængelige, samt hvilke områder de er særligt optagede af og hvad de kan bidrage med til netop dit
arrangement.
Jann Sjursen
Jann Sjursen er med sin mangeårige politiske og faglige erfaring en dygtig og
vidende debattør, der giver dit arrangement perspektiv og gennemslagskraft. Jann
Sjursen går sagligt og engageret til sagen og er den rette debattør til dit
arrangement, hvis emnerne er fx demokrati, socialpolitik, beskæftigelsespolitik,
fattigdom, kontanthjælpsreformer, fællesskab, samfundsudvikling og udsathed helt
generelt.
Jann Sjursen er formand for Rådet for Socialt Udsatte og bl.a. formand for
Foreningen Folkemødet, fhv. generalsekretær i Caritas Danmark og tidligere
minister og folketingsmedlem.
Post@udsatte.dk / 41 85 11 00

Robert Olsen
Robert Olsen er en kendt debattør med mange års erfaring og er oplagt til debat
om stort set alt på det sociale område. Han har mange års hands-on erfaring fra
socialt arbejde og kan sikre høj troværdighed og faglighed i dit arrangement, når
det fx handler om hjemløshed, fattigdom, udsatte grønlændere,
stofafhængighed, ulighed i sundhed, digitalisering, socialpædagogik,
beskæftigelsespolitik og frivilligt arbejde.
Robert Olsen er forstander for Kofoeds Skole og bl.a. medlem af Udsatterådet i
København og formand for Frivilligrådet i København.
robert@kofoedsskole.dk / 41 73 32 55

Steen Moestrup
Steen Moestrup er psykiatribruger gennem 30 år og kan gå ind i dit arrangement
med stor erfaring og viden inden for områderne psykiatri, socialpsykiatri,
borgeren i øjenhøjde, selvhjælpsgrupper, alternativ behandling samt bevægelse
og psyke.
Steen Moestrup er bl.a. medlem af Landsledelsen i LAP – landsforeningen af
tidligere og nuværende psykiatribrugere, medlem af Hillerød Udsatteråd, Projekt
UDENFOR´s bestyrelse, samt diverse referencegrupper i Region Hovedstadens
Psykiatri.
steen@lap.dk / 28 22 27 65

Helle Christiansen
Helle Christiansen er en engageret debattør og oplægsholder, som kan bidrage til
dit arrangement med pondus og ekspertise, når det kommer til sociale og
samfundsetiske emner. Bl.a. er ulighed, fattigdom, ensomhed, livsværdighed,
samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige emner, hvor Helle
Christiansen kan bidrage med stor viden og indsigt.
Helle Christiansen er chef for Kirkens Korshær og er desuden bl.a. formand for
Sankt Lukas Stiftelsens bestyrelse.
helle.christiansen@kirkenskorshaer.dk / 33 12 16 00

Morten Skov Mogensen
Morten Skov Mogensen kan give din debat professionel indsigt og perspektiv, når
det kommer til bl.a. fattigdom, hjemløshed, ulighed, psykiske lidelser, misbrug og
afhængighed. Han har indgående kendskab til frivilligt socialt arbejde og stor
indsigt i både faglige og politiske aspekter af social udsathed generelt samt bred
erfaring med brobygning mellem sociale organisationer, den offentlige sektor og
andre med et socialt ansvar.
Morten Skov Mogensen er bl.a. generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde og
næstformand i Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
msm@kfumsoc.dk / 29 24 10 68

Thomas Fuglsang
Thomas Fuglsang har mangeårig erfaring som chef for misbrugscentret KABS, og
kan bidrage til dit arrangement med lægefaglig ekspertise samt stor tværfaglig
erfaring fra socialområdet. Han har stor indsigt i bl.a. stof- og alkoholbehandling,
ulighed i sundhed, socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet, socialt udsattes
sundhedstilstand, psykiatrisk behandling og sundhedspolitik.
Thomas Fuglsang er tidligere overlæge og centerchef for KABS, og er ud over at
være speciallæge i almen medicin også uddannet journalist.
thofug@gmail.com / 40 31 40 06

Flora Ghosh
Flora Ghosh er en kendt debattør med snart 20 års erfaring i arbejdet med socialt
udsatte, og kan bidrage til dit arrangement med engagement, indsigt og stor
viden på en lang række områder. Hun er det oplagte valg til arrangementer om
bl.a. fattigdom, børnefattigdom, frivilligt socialt arbejde, kønnet slagside i socialt
arbejde, ligestilling, vold i nære relationer, udsatte grønlandske kvinder,
prostitution, gråzoneprostitution og sugardating.
Flora Ghosh er direktør for LivaRehab og bl.a. medlem af følgegruppen for Lev
Uden Vold.
flora@livarehab.dk / 53 71 61 00

Anja Plesner Bloch
Anja Plesner Bloch brænder for arbejdet med stofbrugeres rettigheder og vilkår,
og har selv stor og specialiseret viden fra brugernes perspektiv samt erfaring fra
arbejdsgrupper i styrelser og ministerier og som oplægsholder og debattør. Hvis
du vil have brugervinklen med i debatten, og have ideer og forslag til
forbedringer på stofområdet, er hun den helt rette debattør.
Anja Plesner Bloch er stifter og formand i Brugernes Akademi og har mere end 30
års erfaring som udsat stofbruger i systemet - inkl. døgnbehandlinger og
indlæggelser i psykiatrien.
anjapbloch@gmail.com / 20 37 72 64

