
KOM I DIREKTE DIALOG OM ARBEJDSMARKEDET: VELFÆRD OG BALANCE
Hvad vil du spørge Europa-kommissær Thyssen om?  

Nu har du en unik mulighed for at komme i direkte dialog med 
kommissær Marianne Thyssen. Det sker den 9. februar på 
Arbejdermuseet i København

    Mød Marianne Thyssen, social-  
og beskæftigelseskommissær, som 

stiller op til borgerdialog i København, 
åben for alle. Thyssen har fokus på de sociale forhold 
på arbejdsmarkedet, beskæftigelse, inklusion og 
velfærd. Kort sagt: emner, der berører den enkelte og 
samtidig har stor betydning for, hvordan vores samfund 
fungerer.

Kom og bliv del af debatten
Til borgerdialogmødet er mikrofonerne klar til publi-
kum. Du kan benytte lejligheden til at spørge ind til det 
EU-emne, der optager dig.

Vær med, og spørg for eksempel om, hvad EU gør for 
at fremme beskæftigelsen i Europa. Gør EU egentlig 
noget for at bekæmpe fattigdom og ungdomsarbejds-
løshed? Hvordan får vi mere sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen? Er der plads til de ældre på arbejds-
markedet? Hvor omfattende er velfærdsturisme,  

og hvorfor skal vi overhovedet dele dansk velfærd med 
andre? Hvad med efteruddannelse og omskoling? Og 
kan Danmark bevare den danske model? Det er bare 
om at møde op og udveksle synspunkter. Det bliver en 
spændende formiddag med stof til eftertanke, som du 
ikke må gå glip af.

På engelsk – og på dansk
Nynne Bjerre Christensen, journalist og 
vært på DR2-programmet Deadline, er 
ordstyrer og sørger for at holde gang 
i debatten med belgiske Marianne 
Thyssen. Arrangementet foregår på 
engelsk, men du kan stille spørgs-
mål på dansk.

Netværk og lidt godt til ganen
Efter borgerdialogen har du chancen for at netværke 
med andre borgere og EU-ansatte over en forfriskning. 
Meld dig til allerede i dag - vi glæder os til at se dig.

Dato og tid
Torsdag den 9. februar fra kl. 10:30 til kl. 12:00

Sted
Arbejdermuseet, Festsalen
Rømersgade 22, 1362 København K

Tilmelding
www.europa-kommissionen.nemtilmeld.dk/4

Tilmeldingsfrist  
9. februar kl. 09:30 

Det er gratis at deltage 

Marianne Thyssen
Kommissær med ansvar for 
Beskæftigelse og Sociale forhold 

Nynne Bjerre Christensen  
Ordstyrer på borgerdialogmødet 

Se, hvem der siger: Let’s talk

Tidligere belgisk medlem af 
Europa-Parlamentet 

Vært på Deadline, DR2

Invitati
on


