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STUDERENDE INDKALDER TIL KONFERENCE OM DANMARKS FREMTID
De studerende bag Aarhus Symposium Focus 2017 samler den 30. oktober et panel af eksperter og 350
ambitiøse studerende til debat. På dagsordenen er Danmarks fremtid i en verden, hvor modstanden
mod globalisering vokser.
Amerikanernes valg af Donald Trump og briternes beslutning om at forlade EU har længe sat deres
præg på skæbnesvangre valg over hele Europa. Et fokus på nationale interesser har vækket genklang i
befolkningerne, som det i sidste måned sås i Tyskland, hvor det nationalkonservative parti Alternative
für Deutschland (AfD) blev det tredjestørste parti. Den politiske udvikling har nu fået de studerende
bag Aarhus Symposium Focus 2017 til at samle en række eksperter til at diskutere spørgsmål som: Hvad
kan Danmark gøre som en åben økonomi, når samhandlen trues? Hvordan kan vi imødegå de negative
følger af globalisering?
I debatten deltager bl.a. Christian Friis Bach, der indtil maj var under-generalsekretær i FN og stod i
spidsen for FN’s Økonomiske Kommission for Europa, UNECE. Dertil er Thomas Schulz, Administrerende Direktør for FLSmidth, og de to anerkendte lektorer Edward Ashbee, CBS, og Dennis Novy,
Warwick Universitet, en del af programmet.
Det er langt fra tilfældigt, at programmet for Aarhus Symposium Focus 2017 spænder så vidt, lyder det
fra studerende Per Winterberg, der er hovedansvarlig for arrangementet:
”Uanset hvor man er i samfundet, er globaliseringen ikke til at komme udenom. Så når vi i horisonten
aner et skred i den politiske dagsorden, påvirker det os alle på mange niveauer. Derfor har det været
meget vigtigt for os at inddrage eksperter med baggrund i både erhvervslivet, akademiske miljøer og
det politiske liv.”
Aarhus Symposium Focus er arrangeret i forbindelse med lederskabskonferencen Aarhus Symposium,
der i år afholdes fredag den 3. november. Her mødes 12 topledere fra ind- og udland med 650 studerende fra hele Danmark for at diskutere ledelse under forandringer. Blandt dette års mange fremtrædende
talere er EU-kommissær Margrethe Vestager, Nationalbankdirektør Lars Rohde og Janina Kugel, Chief
Human Resources Officer i Siemens
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