
 

 

TILBUD TIL HØJSKOLERNE  

Temadag og borgermøde om populisme i den europæiske 

flygtningedebat i efteråret 

Lige nu oplever vi en stigende tillidskrise mellem politikere og vælgere i hele Europa samt en større 

polarisering internt i de europæiske befolkninger. Politisk manipulation, populisme og styrede medier 

er med til at forværre denne kløft og mistillid.  

Hvad betyder EU for mit lokalsamfund? 

EU-lovgivning og EU-politik har stadig større indflydelse på vores hverdag og lokalsamfund. Når 

debatten om EU-emner er unuanceret og skæv, bliver det svært for den enkelte borger at forholde sig 

til debattens substans. Det ser vi med fx flygtningedebatten, hvor debattens tone og populistiske 

tendenser udfordrer det brede fællesskab og skaber en voldsom polarisering i befolkningen – som om 

det nærmest er et spørgsmål om, hvorvidt man er for eller imod flygtninge. Den polarisering har stor 

indflydelse på, hvordan de nye asylcentre og modtagelsen af flygtninge bliver debatteret i 

kommunerne rundt om i landet.  

Til efteråret skal vi til stemmeurnerne i forbindelse med kommunalvalget 21. november 2017. Og 

tilbage står det store spørgsmål om, hvordan man kan sikre en nuanceret, demokratisk debat i 

kommunerne om aktuelle EU-politiske emner som flygtningespørgsmålet. 

Gennem dette tilbud vil højskolerne slå et slag for den demokratiske samtale – i hele landet. Eleverne 

og de enkelte højskoler får en temadag med mulighed for at gå i dybden med emnet. Samtidig lægges 

der op til, at højskolerne efterfølgende vil arrangere og afholde borgermøder for lokalsamfundet og 

demonstrere, hvordan man kan nuancere den offentlige debat om EU-emner som flygtninge og skabe 

en oversættelse til lokale forhold.  

Højskolerne inviterer til kaffe og demokratisk samtale  

Målet er at afholde 20 borgermøder i hele landet, og at de tilsammen kan fortælle en historie om 

højskolernes fælles indsats for at fremme den nuancerede debat og understrege, at højskolernes ånd 

og formål fortsat spiller en helt central rolle i det offentlige rum. 

Tilmelding  

Vil du høre mere eller tilmelde din højskole - kontakt projektmedarbejder Daniel Aleksander Kern, 

dk@ffd.dk / 2230 7832. Temapakken er gratis, facilitator på temadagen kan tilkøbes. 

Undervisningsmaterialet er finansieret af Europanævnet.  
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Temapakke om populisme, den demokratiske samtale  

og flygtningedebatten i EU 

 

1: ”Viden om” 

Temadag baseret på en solid oplysningspakke med 

aktuelle indlæg fra debattører, forskere og 

journalister, der tilsammen skaber et nuanceret 

billede af begreber som populisme, polarisering, 

flygtningedebatten i EU og den demokratiske 

samtale i praksis. 

 

 

 

 

1 temadag, tidligt efterår  

  

2: ”Arrangér et 

borgermøde” 

Eleverne skal omsætte den demokratiske samtale 

til virkelighed ved selv at stable et borgermøde på 

benene for lokalsamfundet og dermed identificere 

og invitere en bred skare af borgere og 

interessenter, samt kommunikere om borgermødet 

lokalt. 

 

3: ”Afhold et 

borgermøde” 

Højskolen afholder et borgermøde, hvor man 

sikrer et godt faktuelt udgangspunkt for debatten 

og sikrer, at debatten udspiller sig nuanceret og 

respektfuldt.  

 

1 aften, sent efterår 

Hvad får I?  

Forslag og vejledning til, hvordan man kan strukturere temadagen, tilgå de materialer, der stilles til 

rådighed, samt arrangere og afholde et vellykket borgermøde: 

 Adgang til alle trykte og elektroniske oplysningsmaterialer.  

 Vejledning til forløb på temadagen og anvendelse af materialet.  

 Idékatalog til, hvordan man stabler et lokalt borgermøde på benene samt skabe en 

involverende og løsningsorienteret dialog mellem politikere, eksperter og borgere, inspireret 

af principperne fra Frirummets frirumsdebatter.  

 Gode råd og retningslinjer til kommunikation via SoMe og lokal presse.  

Materialet er baseret på en række aktuelle videointerviews og artikler med forskere, eksperter, 

debattører og journalister, som vil belyse populisme, flygtningedebattens polarisering i 

befolkningerne i EU og de muligheder og redskaber, der knytter sig til den demokratiske samtale.  

Pakken er fleksibel, og kan tænkes ind i en enkelt temadag eller indgå i et planlagt undervisnings-

forløb. Det kan anvendes af alle eller mindre grupper af højskolens elever.  

Materialet vil være anvendeligt på engelsk, så det kan benyttes på højskoler med internationale elever, 

herunder skoler, der selv har flygtninge boende.  
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Presse og kommunikation  

Kommunikation lokalt og nationalt vil være et særligt element. Vi ønsker med projektet at skabe 

inspiration og ringe i vandet ved at sætte fokus på den demokratiske samtale om EU’s 

flygtningedebat og ikke mindst medvirke til, at højskolerne spiller en central rolle i den danske 

meningsdannelse og demokratiske samtale.  

Frirummet tilbyder uddannelse og debatpiloter  

Det er muligt for højskolerne at vælge at afholde borgermødet som en frirumsdebat, i forlængelse af 

de frie skolers indsats. Frirummet tilbyder uddannelse og debatpiloter, der med den nye debatform 

fokuserer på netop meningsforskelle, refleksion og initiativer. 

Hvorfor på højskolerne?  

Højskolerne arbejder for at danne medborgere med demokratisk sind, viden og handlekraft, således at 

de er deltagere i det demokratiske spillerum for det fælles bedste på både nationalt, europæisk og 

globalt plan. Samtidig er højskolerne placeret rundt omkring i hele Danmark og har dermed 

potentiale til at nå helt ud i de kroge af landet, som det danske band Folkeklubben kalder for 

Guldkantsdanmark. Højskolernes tradition med at bidrage til den nuancerede og velinformerede 

demokratiske samtale, mellem mennesker med forskellige baggrunde, holdninger og herkomst, skal 

nu markeres bredt i et fælles forsøg på at agere bolværk mod populismen i en politisk debat, som ofte 

farer afsted i et hæsblæsende tempo, uden tid til åndelighed eller refleksion.  


