Rapport om gennemførelse af En styrket EU-debat i 2018
Samarbejdspartnere

Hvordan blev
debatterne
annonceret

Hvilke elementer
indgik i projektet

Højskolernes Forening, Rødding Højskole, Krogerup Højskole, Egmont Højskole, Ollerup Højskole, Uldum
Højskole, Den Rytmiske Højskole, Vrå Højskole, Idrætshøjskolen i Aarhus, Odder Højskole, IPC Højskole,
Vallekilde Højskole, Silkeborg Højskole, Grundtvigs Højskole, Nordfyns Højskole.
Udenrigspolitisk Selskab, RIKO, Landbrug & Fødevarer, Globalt Fokus, 3F, FIC, Mellemfolkeligt Samvirke,
Røde Kors, CONCITO
• Alle debatterne blev annonceret på egen hjemmeside og Facebook, hvor partnerne også fremgik
som medarrangører og har delt arrangementerne på deres platforme.
• Højskolernes, Nyt Europas og FFD’s Nyhedsbreve.
• Europa-Nævnet har haft det på deres Facebook-side
• Europa Parlamentet i Danmark delte vores debatter på deres platform
https://www.thistimeimvoting.eu/events_denmark
• Til større medier blev der sendt invitation og pressemeddelelse ud til: Politiken, Berlingske
Tidende, Jyllands Posten, Kristeligt Dagblad, Weekendavisen, TV2 og dets regionale stationer.
• Til regionale og lokale medier blev der sendt invitationer og pressemeddelelse til: Nordjyske
Medier, Hedensted avisen, Lokal Avisen Fredensborg, sn.dk, Helsingør Dagblad, Ugeavisen Vejen
+ Jydske Vestkysten, Jyllands Posten Aarhus, Horsens Folkeblad, Odder Posten (inklusiv annonce)
fyens.dk, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, Ugeavisen Svendborg, Ugeavisen Løkken
Folkeblad, Vendelbo Posten, Hjørring Avis, Blokhus Medier, Nordjyske Medier (inkl. Brønderslev +
Aalborg afdeling), SkagaFM. sn.dk/Odsherred (Odsherred og Kalundborg redaktioner) Nykøbing
Avis med flere, Globalnyt, Amtsavisen Fredensborg, Lokalavisen Nordsjælland, Lokalavisen.dk,
mja.dk, Midtjyllands Avis, Allerød Nyt, Rudersdal Avis, Halsnæs Avis, Hillerød Posten,
Frederiksborg Amtsavis
Overskriften for alle arrangementer er Europas Fremtid. Hele debatrækken har haft samme grafiske
udtryk, så man nemt har kunnet se, at debatterne var en del af samme projekt.
Til arrangementerne er de alle startet med en fællessang for bedst mulig sikring af højskoleånden.
Ligeledes har moderator typisk være højskoleforstander eller lærer, for at sikre høj partner inddragelse
og lokalt ejerskab i projektet. I introduktionen blev alle præsenteret for bevillingens præmisser,
Europanævnet, Nyt Europa og parterne. Derefter blev aftenens program gennemgået bestående af en
paneldebat efterfulgt af samskabelse. Vigtigheden af folks besvarelser blev understreget ved at sige, at
de senere hen vil blive overbragt til beslutningstagere. Efterfølgende var der kort introduktion til dagens
emne efterfulgt af præsentation af panelet. Panelet har primært bestået af ministre, politikere og andre

eksperter på det enkelte emne. Det har været muligt for moderator og publikum at stille spørgsmål for
at sikre en levende debat. Udvalgte debatter er blevet livestreamet på Nyt Europas facebookside.
Akkumuleret set har 2509 borger fulgt med i en livestream af kortere eller længere varighed.
Efter paneldebat blev alle inddelt i grupper, for at de i samskabelsesproces kunne besvare nedenstående
spørgsmål.
• Hvor mener I, at EU er på vej hen, og hvordan ønsker I, at Danmark skal påvirke den udvikling?
• Hvordan mener I, at Danmarks placering bør være i EU, og hvordan mener I at Danmark bedst
varetager sine interesser fremadrettet?
• Hvad mener I, EU’s rolle i verden skal være, og hvordan skal vi i Danmark være med til at præge
den rolle?
• Hvordan kan vi sikre en bedre dialog mellem EU og dets borgere i fremtiden, og er det overhovedet
nødvendigt?
Spørgsmålene er formuleret med udgangspunkt i at regeringsinitiativets to overordnede spørgsmål. Da
en række af debatterne var tematiske, blev deltagerne ligeledes bedt om at inddrage arrangementets
emne i besvarelsen af spørgsmålene.
Paneldeltagerne deltog også aktivt under samskabelsesprocessen og lyttede til elevernes og de lokale
borgersamtaler. Dernæst præsenterede grupperne deres ideer og løsningsforslag til emnet for
eksperterne, som efterfølgende gav deres feedback og afsluttende bemærkninger. Ud fra denne proces
er deltagernes idéer og pointer samlet sammen til afrapporteringen, hvor bl.a. citater fremgår. Disse er
indhentet fra optagelser af fremlæggelserne, som er tilgængelige via Nyt Europa. Der har været afsat tid
til aftensmad og hygge ved de fleste arrangementer. Her talte højskoleeleverne, borgere fra
lokalområdet, politikerne og fagfolk henover aftensmåltidet.
Af merchandise har der været Nyt Europa merchandise, info om EU samt Europa Parlamentets ‘This time
I’m voting’ kampagneelementer, der har været benyttet ved alle arrangementerne. Efter debatterne er
der både blevet delt pointer på Nyt Europas Facebook side, og kort tid efter har der ligget blogindlæg på
Nyt Europas hjemmeside (der er vedlagt links nederst i afrapporteringen). Ligeledes har en række
regionale og lokale medier dækket arrangementerne i større eller mindre udstrækning, og i nogle
tilfælde har højskoleeleverne skrevet artikler til deres lokale aviser om arrangementerne, denne dækning
kan også findes nederst i afrapporteringen.

Hvor er debatterne
afholdt
Nr. 1

Dato og sted

Tema(er) for debatten

17/9: Rødding
Højskole

Mini borger konvent (4
timer) hvor alle temaer om
fremtidens EU kunne komme
i spil ud fra deltagernes
individuelle interesser. Dog
med et inspirationsoplæg og
Q&A om EU og
udviklingssamarbejde af
minister for
udviklingssamarbejde Ulla
Tørnæs.
Paneldebat og Q&A ved
Karen Melchior (B), Pernille
Weiss (C), Henning Hyllested
(Ø), Bergür Løkke
Rasmussen (V) og Niels
Fuglsang (A).

Særligt at bemærke ved denne
debat
Fokus for deltagerne var især:
• at EU’s medlemmer skal stå
stærkere sammen efter
Brexit og sikre ydre grænser
• at de var nervøse for den
stigende højre nationalisme
der ses i Europa.
• at der er behov for fælles
løsninger på især skattely
og fordelingen af flygtninge.
De var inspirerede af Jean Claude
Junckers ‘State of the Union’ tale
om ydre grænser og grænsevagter.
Publikum var lige fordelt mellem
unge og ældre, hvor højskolens
elever ønskede mere undervisning
og oplysning om EU. Både i skoler
og i medier.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Vi skal holde fast i EU’s
demokratiske proces og vi skal
passe på den højredrejning vi ser
længere østpå i Europa, for den er
særdeles farlig for EU”.
”Danmarks placering i EU skal
være stærk, demokratisk og vi skal
have indflydelse hvor vi er og i EU”

Antal deltagere
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”EU skal agere som en global
politimand overfor de store
virksomheder, ligesom Vestager
har haft lead på, det er godt, at EU
varetager den rolle”
”EU skal være lige så normalt at
snakke om som det kommunale
aspekt, for det betyder lige så
meget for os. Det kan godt være
det er længere væk. Men det er
vigtige kriterier, og det de taler om
dernede, rammer os næsten mere
end hvad kommunalpolitik gør”
Nr. 2

19/9: Krogerup
Højskole

Mini borger konvent (4
timer) hvor alle temaer om
fremtidens EU kunne komme
i spil ud fra deltagernes
individuelle interesser.
Til konventet var der
ligeledes et
inspirationsoplæg og Q&A
ved minister for fiskeri og
ligestilling og nordisk
samarbejde Eva Kjer
Hansen. Som i sit oplæg især
lagde vægt på
konsekvenserne ved BREXIT
for EU og Danmark.
Paneldebat og Q&A ved Eva
Flyvholm (Ø), Rasmus
Nordqvist (Å), Kenneth

Fokus for deltagerne var især:
• at eleverne ikke mente, at
de var tilstrækkeligt oplyste
om EU
• at de var bekymrede for
tendenserne i Ungarn og
Polen ift.
menneskerettigheder og
vigtigheden ved at leve op
til EU’s aftaler og værdier
• at EU skal have en ledende
rolle ift. klima og udvikling i
det globale syd
Til udfordringerne om Polen og
Ungarn, blev der både foreslået
mere dialog og mulige sanktioner
mod lande som ikke lever op til de
fælles europæiske aftaler. Som
løsningsforslag vedrørende
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Kristensen Berth (O), Pernille
Weiss (C), Bergür Løkke
Rasmussen (V), Karsten
Hønge (F) & Jeppe Kofod
(A).

utilstrækkelig oplysning, blev der
efterspurgt mere EU på
skoleskemaet på alle niveauer;
mere dialog mellem politikere og
borgere; samt mere direkte
forbindelse og forståelse mellem
Bruxelles og København.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”EU
skal
være
international
bannerfører især på miljø og
klimafronten. Og så skal vi være
mere solidariske overfor omverden,
især overfor den tredje verden i
forhold
til
handelsaftaler
og
landbrugsstøtte”
”I debatten er det ofte ’for eller
imod’ ’ud eller ind’ ’ja eller nej’
hvilket gør det til en meget
unuanceret debat, vi vil gerne have
mere
gennemsigtighed,
mere
undervisning og en anderledes
mediedækning af det her”
”Der skal også være mere af det
her, det er utrolig fedt I er kommet
ud på højskoler, for det er en rigtig
god måde at vække folks interesser
på og bare komme i lidt kontakt
med dem, der måske trods alt skal
repræsentere os i Bruxelles så det
hele ikke føles så langt væk”

”Vi kunne godt tænke os et EUfolkemøde, eller faktisk folkemøder,
der kan sprede sig ud, evt. til Polen
eller Ungarn, for jeg tror virkelig det
vil flytte noget, hvis vi kommer til at
snakke mere om tingene”
Nr. 3

1/10: Egmont
Højskole

Tematisk debat (2 timer):
Arbejdskraftens fri
bevægelighed.
Inspirationsoplæg ved
Beskæftigelsesminister
Troels Lund Poulsen om det
indre markeds betydning
samt arbejdskraftens frie
bevægelighed.
Paneldebat og Q&A ved
Troels Lund Poulsen (V),
Thorkild Olesen (Danske
Handicaporganisationer) og
Simon Redder Momsen
(3F)

Fokus for deltagerne var især:
• mere hensyn til folk med
handicap ifm. med
arbejdskraftens frie
bevægelighed i EU
• fælles forbedringer i EU for
funktionsnedsatte bl.a.
tilgang til bygninger mm.
• bedre arbejdsforhold for folk
med handicap, fx ift.
regeringens udspil om flere
jobs, og et fælles EUkvotesystem
Debatten blandt højskolens elever,
hvoraf nogle lever med handicaps
eller funktionsnedsættelser, var
influeret af regeringens initiativ om
“Flere mennesker med handicap
skal i job”, der var lanceret samme
dag. Emnerne gik især på lige
arbejdsmarkedsrettigheder og
muligheder, både for folk med og
uden handicap, i et EU med fri
bevægelighed. Der var mange
spørgsmål til hvilken rolle EU spiller
ift. handicapområdet. Der var
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blandt andet et ønske om at gøre
det nemmere for funktionsnedsatte
at tilgå bygninger i Europa noget
som EU kan gøre. Der blev
derudover foreslået et europæisk
kvotesystem, der skulle gøre det
obligatorisk for virksomheder at
ansætte funktionsnedsatte. Dette
kan gøre den frie bevægelighed i
form af jobs tilgængelig for
handicappede.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Der bør være lige så gode
pensionsmuligheder for folk med
handicap på europæisk plan, som
der er i Danmark”
”Hvert land i Europa har deres egne
vilkår for fx tegnesprogstolke, men
det ville være til gavn for brugerne
af den frie bevægelighed med
internationale
retningslinjer
i
Europa”
”Regeringen vil lave 13.000 flere
jobs for folk med handicap, men
man skal også huske at have fokus
på, at de jobs der skabes, er
meningsfulde”
Nr. 4

8/10: Ollerup
Højskole

Tematisk debat (2 timer):
Den Sociale Union med fokus
på ligestilling

Fokus for deltagerne var især:
• ligestilling, barsel og
arbejdstagerrettigheder
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•
Inspirationsoplæg, Debat og
Q&A med Britta Thomsen
(Næstforkvinde i Nyt Europa
og tidligere MEP) og Pernille
Weiss (C)

•

ulighed i nabolande versus
lighed i Danmark
balance ved EUmedlemskab mellem
nationalisme og føderalisme

Deltagerne var meget engagerede i
debatten omkring ligestilling, lige
arbejdsmuligheder og
barselsordning. Størstedelen af de
fremmødte talte for et fortsat EUmedlemskab, men ville også sikre
de danske værdier indenfor emnet.
Der blev bl.a. foreslået at EU burde
lave fælles minimumsregler ift. den
sociale søjle, hvilket kunne bringe
EU landene tættere sammen.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Danmark skal gøre EU mere dansk,
fx ved at være det gode eksempel
omkring mindre ulighed, som
forhåbentlig kan spredes mere i de
andre lande”
”EU’s ånd er baseret på fri
konkurrence, og derfor skal der ikke
restriktioner til, for at skabe mere
lige fordeling mellem kønnene på
arbejdsmarkedet”
”Hvis vi skal gå ind for denne sociale
søjle, så landene har den samme
lovgivning, er vi nervøse for at miste

den danske model, som vi er rigtig
glade for. Den sociale søjle, kan
derfor være et minimum, og derfra
kan landene selv bygge ovenpå med
deres egne regler.”
”Med hensyn til ligestilling går vi
ikke ind for kvoter, vi mener at både
private og offentlige virksomheder
har ret til at ansætte dem de selv vil
på baggrund af kvalifikationer”
Nr. 5

8/10: Uldum
Højskole

Tematisk Debat (2 timer):
Miljø & Landbrug.
Inspirationsoplæg ved miljøog fødevareminister Jakob
Ellemann-Jensen der tog
særligt udgangspunkt i et
styrket europæisk
sammenhold som svar til
BREXIT, samt hvilke
konsekvenser det kan få for
dansk landbrug.
Mini oplæg ved Steen Gade
med fokus på EU som
miljømæssig stormagt.
Paneldebat og Q&A med
Jakob Ellemann-Jensen,
Steen Gade formand for Nyt
Europa, Asger Krogsgaard
næstformand i Landbrug &

Fokus for deltagerne var især:
• at EU skal være stærk
fællesnævner ift. landbrug
og miljø
• at der skal være et stort
fokus på grøn energi
• at der skal sikres gode
handelsaftaler efter Brexit
Blandt deltagerne var der fokus på
nødvendigheden af EU ift. landbrug
og miljø, bl.a. ift. eksport uden for
EU.
Dernæst var der fokus på og
enighed om den grønne omstilling,
og de langvarige bæredygtige
løsninger på dette. Afgifter på fly
og bedre muligheder for offentlig
transport blev italesat blandt flere
af grupperne. Mere vindmølleenergi
og andre typer vedvarende
energikilder blev også efterspurgt.
Derudover var der stor interesse i
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Fødevarer og Claus Ekman
fra Det Økologiske Råd.

hvordan vi kan opretholde det
indre marked og de danske
virksomheders omsætning set i
lyset af Brexit. Blandt deltagerne
var mange landmænd fra oplandet.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Danmark skal gå forrest i EU og
inspirere til et større fokus på
biodiversitet i forhold til
økosystemet”
”Danmarks placering i EU skal
være hurtig, aktiv og tydelig! Vi
skal være det gode eksempel”
”EU skal fremstå som en grøn
verdensdel med et forøget fokus på
at skabe et naturligt landbrug, så
man får et sundt og naturligt miljø”

Nr. 6

25/10: Den
Rytmiske
Højskole

Tematisk debat (2 timer):
Udviklingspolitik
Inspirationsoplæg ved Jakob
Erle (IAED) og Stina
Soewarta (EU-kommissionen
i Danmark) med
efterfølgende samtale og
debat med eleverne.

Fokus for deltagerne var især:
• at være varsom med
kompromis af værdier i
samarbejde med
udemokratiske aktører
• at viden om EU er
begrænset
• at der skal sikres mere
udvikling i Afrika
Trods et lille fremmøde var
eleverne meget engagerede, og
debatten fik et fokus af værdier og

13
*værd at
bemærke ved
det lave
deltagerantal er
at højskolen ikke
leverede på den
lokale
rekruttering til
arrangementet.

kompromis der skal indgås for at
imødekomme migration og
flygtninge håndteringen. Dernæst
blev EU’s og Afrikas fremtidige rolle
ift. udviklingspolitik diskuteret
blandt eleverne. Flere elever
pointerede, at de hverken føler sig
oplyste eller ved hvor de kan finde
information om EU. Der var en klar
holdning til, at der bør være en
anden prioritering af, hvilke
historier der bliver fortalt i
forbindelse med EU - f.eks. ikke
krumme agurker.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Der er så mange myter om EU, og
det bliver let offer for fake news som
fx om vi skal have en EU-hær eller
noget andet”
”Hvis EU er nødsaget til at arbejde
sammen med diktatoriske lande, for
bl.a.
at
få
styr
på
migrationsstrømmen,
mener
vi
ikke, at EU skal gå på kompromis
med
sine
værdier
som
fx
menneskerettighederne”
”EU bør støtte afrikanske lande
mere så de kan have bedre
forudsætninger for mere udvikling”

Nr. 7

29/10: Vrå
Højskole

Tematisk debat (2 timer)
Skattepolitik & Skattely
Inspirationsoplæg fra
Skatteminister Karsten
Lauritzen om hvidvask og en
evt. fælles europæisk
selskabsskat.
Paneldebat og Q&A med
Karsten Lauritzen (V), Lars
Koch (MS) og Charlotte
Jepsen (Danske Revisorer)

Fokus for deltagerne var især:
• forargelse over skattely i DK
og EU
• behovet for et stærkt
samlende EU
• frygt for et splittet Europa
Blandt størstedelen af deltagerne,
som bestod af elever og en større
flok fra lokalområdet, gik debatten
på konsekvensen af skattely, og
flere indvendte, at niveauet i den
offentlige debat er for lav i forhold
til omfanget af skandalen. Der var
generelt enighed om, at måden
hvorpå vi bør håndtere
skatteunddragelse er via. en fælles
europæisk indsats. Mange
spørgsmål blev stillet, og der var
en del forargelse over bonusser, og
afmagt ift. de store virksomheder
og banker.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Vi oplever et mere splittet Europa,
både østpå hvor de overtræder
fælles retsregler, men også her
vestpå hvor vi har Luxembourg og
andre steder som skattely, hvad er
det dog for noget? Vi er nødt til at
stå for et stærkt EU, og det kan kun
gå for langsomt”
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”Vi er et meget lille land, så det er
vigtigt vi samarbejder med de andre
for at bekæmpe skattely”
”EU skal være samlende omkring
problemerne, men ensretning er
ikke vejen frem, så vi skal fx ikke
have det samme skattesystem i
Danmark, som alle mulige andre
steder”
Nr. 8

2/11:
Idrætshøjskolen
i Aarhus

Tematisk debat (2 timer):
Økonomi Politik, hvem
drager nytte af den fælles
økonomiske politik i EU,
Euroen og Centralbanken,
Søren Sinnbeck
(kulturfagsunderviser) gav et
historisk minioplæg om EU
og dets opbygning og
udvikling.
Paneldebat samt Q & A’s
med Rasmus Hougaard
(Gode Penge), Gregers
Andersen (kulturforsker) og
Niels Fuglsang (A)

Fokus for deltagerne var især:
• bekymring for
miljøkonsekvenser af stort
økonomisk forbrug
• tillid eller mangel på samme
til økonomiske
beslutningstagere
• balance mellem globale og
lokale løsninger
Højskolen havde 30 elever fra
internationale skoler, hvorfor
debatten, som primært omhandler
økonomi, blev præget af interesse
og viden om tilstande i andre lande
i EU, f.eks. Polen og Spanien.
Eleverne udtrykte generelt en
forståelse af vigtigheden af fælles
samarbejde i EU, også selvom det
økonomiske politik ikke ser ud til at
gavne alle lande lige meget.
Højskolelæreren var som
moderator yderst tilfreds med
niveauet af deltagelse og måden
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hvorpå et ellers kompliceret emne
blev kommunikeret ud.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Vi mener at EU skal være en hjælp
til at løse visse problemer på globalt
plan, som fx klimaudfordringer der
bl.a. kommer af et højt økonomisk
forbrug. Men andre udfordringer
skal løses på lokalt plan som fx
vores egne skatteregler”
”Vi mener at Danmark i EU skal
være en rollemodel og lade andre
lære af vores økonomiske systemer.
Vi har fx ret meget tillid til vores
politikere
og
vores
nationaløkonomi, så det kunne
andre lande måske lære af”
”Udviklingen i EU skal baseres på
mere samarbejde landene imellem,
ikke
mindst
i
forhold
til
forhandlinger om budgettet og
bekæmpelsen
af
økonomisk
korruption”
Nr. 9

5/11: Odder
Højskole

Mini borger konvent (3,5
timer) med fokus på EU’s
rolle i Danmark samt fælles
politikker og indsats på
forskellige områder.
Omdrejningspunktet var i
samskabelsesprocessen

Fokus for deltagerne var især:
• ønske om mere EU-viden og
tale EU op
• bekymring om
højreekstremisme i
nabolande og demokratisk
råderum
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efterfølgende på, hvordan
man interesserer unge i EUdebatten, og skaber fokus på
vigtigheden af EU samt hvor
i hverdagen EU sætter sine
præg.
Inspirationsoplæg om hvad
der er på EU dagsordenen
lige nu af Jacob Bjelskov
Jørgensen (Projektleder Nyt
Europa)
Paneldebat og Q&A’s med
Jakob Nerup (Ø), Pernille
Weiss (C) Niels Fuglsang (A),
Frederik Aagard Sørensen
(B), Søren Gade (V)

•

klimaudfordringer og
løsninger herpå

Et stort antal af eleverne
pointerede, at der var for lidt
oplysning om EU, og den der var,
var for gammeldags til at unge blev
fanget af debatten. Ikke mindst
synes flere, at EU bør tales mere
op og man skal høre flere af de
gode historier. Deres bekymringer
om klimaudfordringerne førte til
konkrete løsningsforslag om bl.a.
flere elbiler. Der var generelt rigtig
godt engagement blandt eleverne,
og politikerne førte gode
diskussioner ved bordene sammen
med eleverne efterfølgende. En
elev fandt på udtrykket ‘Dansk
europæere’ som lød godt for
samtlige deltagere.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Danmark skal gå forrest i kampen
mod
de
højreekstremistiske
tendenser og være et foregangsland
for håb og gode idealer”
”I Danmark fungerer det godt med
vores velfærdsstat, så landene i EU
kan lære en del af den danske
model”

”Vi er ’danske europæere’ og skal
dermed både have et stærkt EU og
bevare vores danske værdier”
”Der skal informeres mere om det
gode EU også gør, for lige nu er der
kun fokus på fejl og negative ting”
Nr. 10

12/11: IPC
Højskole

Tematisk debat (2 timer):
Forsvars- og
sikkerhedspolitik
Inspirationsoplæg ved
Forsvarsminister Claus Hjort
Frederiksen,
Paneldebat og Q & A med
fhv. minister Nick Hækkerup
(A), Professor i International
Politik Ole Wæver og
Enhedslistens kandidat til
Europa parlamentet Eva
Flyvholm

Fokus for deltagerne var især:
• fredsopbygning versus
militær oprustning
• institutionelle strukturer,
inkl. et muligt EU-militær
• små landes indflydelse på
globalt forsvar og sikkerhed
Debatten var internationalt præget,
da de fleste deltagere var fra
udlandet, hvilket bragte
spændende nye perspektiver frem.
Deltagerne ønskede en mere
fredelige verden, som de gerne så
opnået med mere fredsopbyggende
tilgange, men andre så også gerne
et fælles EU-militær. Det meget
kompetente panel sikrede et højt
niveau af oplysning til debatten.
Ud fra samskabelsen blev der bl.a.
sagt at:
”Vi må ændre fokus fra primært at
være på krig og våbensalg til
fredsopbygning og et stærkere
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samarbejde i EU, for at sikre en
mere fredelig verden”
”Jeg er fra USA og selvom Danmark
er et lille land, er det internationalt
kendt som en succeshistorie. Det er
faktisk af afgørende betydning,
hvad nordiske politikere siger om
forsvars- og sikkerhedspolitik”
”I vores gruppe var der både nogle
der mente at EU skulle have sin
egen hær, hvorimod andre mente,
at det ville være skræmmende med
mere militær”
”Vi var ret kritiske over for
våbenindustrien, for vi mener ikke,
at EU skal sælge våben til
konfliktområder”
Nr. 11

Nr. 12

19/11:
Vallekilde
Højskole

26/11:
Silkeborg
Højskole

Mini borger konvent: (2,5
timer *bemærk Højskolen
har ændre sit ønske om
længden på arrangementet)
Paneldebat og Q & A med
Eva Flyvholm (Ø) Anders
Guldhammer (C), Kenneth
Kristensen Berth (DF) Karen
Melchior (B), Karsten Hønge
(F)
Tematisk debat (2 timer)
Flygtninge- &
Migrationspolitikken

Nr. 13

Nr. 14

28/11:
Grundtvigs
Højskole

29/11:
Nordfyns
Højskole

Paneldebat og Q & A med
Steen Gade (Nyt Europa),
Anders Ladekarl (Røde Kors),
Andreas Steenberg (B) og
Karina Due (O)
Tematisk debat (2 timer):
Menneskerettigheder & Civic
Space.
Paneldebat og Q & A med
Catharina Sørensen
(forskningschef
Tænketanken Europa), Sara
Brandt (Globalt Fokus) og
Trine Christensen (Amnesty
International).
Tematisk debat (2 timer)
Klima- og Energipolitik
Inspirationsoplæg,
paneldebat og Q & A med
Steen Gade (Nyt Europa),
Connie Hedegaard (Concito)
og John Nordbo (Care)

(indsæt evt. flere
rækker)
Samlet antal
deltagere
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Samlet opsamling fra debatterne:

Udgangspunktet for debatterne har været baseret på to væsentlige fokuspunkter for Nyt Europa; dels at få folks holdninger om EU
frem i lyset via dialog og samskabelse, samt fokus på den unge del af befolkningen ude i landet. Fokus på unge skal ses i lyset af
det kommende Europa Parlamentsvalg, hvor vi vi gerne vil bidrage til at se en øget stemmeprocent end de blot 38 % af de unge,
der stemte i 2014. Det har derfor været givende at have højskoler som samarbejdspartnere. Mange unge føler sig udfordret i at
debattere EU, så vores indgangsvinkel har været med vægt på temaer frem for fx EU’s opbygning og politiske processer. På den vis
har de unge via debat om fx landbrug eller udvikling opnået indsigt i EU’s betydning på indenfor en række temaer. Vores erfaring er,
at især samskabelses-delen har sikret et højt engagement blandt deltagerne, fået deres holdninger og visioner om EU mere belyst,
samt ikke mindst været en gevinst for især politikerne at tage med videre.
Om end debatten handlede om landbrug, den sociale union, beskæftigelse, udviklingspolitik eller lagde op til en overordnet
diskussion såsom de fire Mini Borgerkonventer, var det især nedenstående, som optog borgerne:
•
•

•

•

Grøn omstilling
o EU skal være i front på klimadagsordenen & DK skal støtte op om dette med sin erfaring indenfor grøn omstilling.
Mere viden om EU
o EU-emner skal formidles mere simpelt og i større omfang & DK skal bakke op med mere vidensdeling til befolkningen
via medier, i undervisningen mm.
Et stærkt EU
o EU skal være platform for et stærkt samarbejde landene imellem med sikring af ydre grænser & DK skal bidrage som
rollemodel for demokrati og anti-korruption.
Et fælles EU
o EU skal danne ramme for fællesskab frem for splittelse og højre nationalisme & DK skal styrke dette med fokus på
værdier såsom menneskerettighederne.

For mere specificering af hvad befolkningen ud fra debatterne mener om Europas Fremtid, følger her et kort oprids af deltagernes
besvarelser på de udleverede spørgsmål:
Hvor mener I, at EU er på vej hen, og hvordan ønsker I, at Danmark skal påvirke den udvikling?
Borgerne har været bekymret for, at EU var på vej til at blive mere splittet. Udover BREXIT blev der også lagt vægt på de mere
højre-nationalistiske tendenser fra især Østeuropa, der fører til brud på fælles lovgivning, men også forargelse over omfanget af

skattely i Vesteuropa. Borgerne ønskede, at Danmark skulle påvirke EU indefra og ændre udviklingen med mere vægt på
demokratiske processer med en fornyet styrke på det fælles projekt om en mere harmonisk verden. Hertil blev der især lagt vægt
på det højaktuelle emne om klimaforandringer, hvor borgerne ønsker EU som en mere aktiv klima-frontløber. Hertil mente
borgerne, at Danmark især kan bidrage til med vores styrker inden for grønne tiltag såsom affaldssortering og vindmølleenergi.
Samtidig mente borgerne også, at Danmark skulle gå foran internt i EU med at skabe et bedre sammenhængende europæisk
togsystem der kan blive en reel konkurrent til flytrafik.
Hvordan mener I, at Danmarks placering bør være i EU, og hvordan mener I, at Danmark bedst varetager sine interesser fremadrettet?
Generelt har borgerne været positive overfor EU og ønsket at fastholde Danmarks placering for bedst muligt at stå sammen om
globale udfordringer. Den generelle holdning har været, at Danmark som et lille land skal vægte samarbejde med andre højt. Der
har været delte holdninger til forbeholdene samt balance mellem det nationale og det overnationale. For selvom indstillingen til et
samlet EU har været positiv, har borgerne også været ængstelige for om det kan have konsekvenser for stærke værdier som fx
ligestilling og arbejdstagerrettigheder herhjemme. I forhold til økonomi og skat var der en generel tendens til at borgerne ikke
ønskede fælles europæiske regler, men en stærkere koordinering. Løsningsforslag for emnerne indebar derfor fælles
minimumsregler med mulighed for ekstra tiltag for de enkelte lande
Hvad mener I EU’s rolle i verden skal være, og hvordan skal vi i Danmark være med til at præge den rolle?
Borgerne mener at EU’s rolle overfor verden skal være stærk og handlekraftig. Borgerne var især begejstrede for EU som en global
politimand, over for skatteunddragelse og konkurrenceforvridning. Men lige så vigtigt skal EU også tage en ledende rolle på
klimadagsordenen og på den udviklingspolitiske dagsorden. Helt konkret mente borgerne, at Danmark skal bidrage til rollen som
global politimand ved at være et forbillede i EU som et land uden korruption og med en stærk tillid til vores institutioner. I henhold
til den udviklingspolitiske dagsorden, ønskede borgerne et større fokus på udvikling i Afrika og mindskning af migration. Danmark
skal således bidrage til EU’s rolle med fokus på fredsopbygning og forøget dialog med konflikternes nabolande uden at gå på
kompromis med menneskerettigheder og lignende værdier. En mulig åbning af det europæiske marked for bl.a. afrikanske
landbrugsvarer, blev talt op, som et element i opbygningen af bæredygtige økonomier syd for Middelhavet. De mente, at det
ligeledes ville være med til at reducere migrationsstrømmene over Middelhavet.
Hvordan kan vi sikre en bedre dialog mellem EU og dets borgere i fremtiden, og er det overhovedet nødvendigt?
Borgerne har fundet det meget nødvendigt med mere og bedre EU-dialog. Et af de vigtigste gennemgående opråb har været ønsket
om mere EU-information og gennemsigtig vidensdeling. En styrket indsats på dette område mener de både ville gavne dialogen og
interessen for EU. De havde mange konkrete forslag såsom: mere undervisning i folkeskolen med et specifikt EU-fag; integrere EU i
flere gymnasiefag end kun samfundsfag og historie; større fokus i medierne med obligatorisk EU-indslag, som vi kender det med
sportssektionen; og tal EU op med simpel formidling så man ikke kun hører om de negative ting. Ligeledes var der et stort fokus på

at få EU mere ud til borgerne, bl.a. på højskoler, som denne bevilling har været med til at sikre, eller ved at lave EU-folkemøder rundt
omkring i Europa, for at sikre bedst mulig borgerinddragelse.

For yderligere indsigt i hvad der blev talt om på konventerne og til de tematiske debatter, kan man med fordel følge
disse links:

1. Røddinge Højskole: http://nyteuropa.dk/borgerkonvent-roedding-hoejskole/
• Omtale tvsyd: https://www.tvsyd.dk/artikel/minister-indtager-hoejskole
• Omtale ugeavisen.dk: https://www.nytirsdag.dk/nytirsdag/Europas-fremtid-i-fokus-paa-hoejskolen/artikel/364845
• Omtale: https://www.jv.dk/vejen/EUs-fremtid-paa-konvent/artikel/2642425
2.
Krogerup
Højskole:
http://nyteuropa.dk/eu-borgerkonvent-paa-krogerup-hoejskole-blev-markeret-med-skarpeindspark-fra-eleverne/
• Live stream af Ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen’s oplæg:
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/707741599596631/
• Omtale: https://krogerup.dk/events/kom-til-middag-om-europas-fremtid/
3.

Egmont Højskole: http://nyteuropa.dk/egmont-hoejskolens-elever-satte-handicap-politikken-paa-dagsordenen/
• Live stream af Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen’s oplæg
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/326967034552090/
• Omtale: https://www.odderavis.dk/odderavis/Borgere-inviteres-til-EU-debat/artikel/366512

4.
ollerup/

Gymnastikhøjskolen
•
•

i

Ollerup:

http://nyteuropa.dk/ligestillingsdebatten-var-i-centrum-paa-gymnastikhoejskolen-i-

https://www.thistimeimvoting.eu/181008_dk_fremtidenseuropa_socialunion
Omtale: https://www.thistimeimvoting.eu/181008_dk_fremtidenseuropa_socialunion

5.
Uldum Højskole: http://nyteuropa.dk/elever-og-lokale-fra-uldums-opland-skabte-en-varm-og-hjertelig-samtale-medmiljoe-og-foedevareminister-jakob-ellemann-jensen/
• Live stream af oplæg og debat med Miljø og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, Steen Gade, Claus Ekman og
Asger Krogsgaard https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/501833106957857/
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/2709243152434610/

•
•
6.

Omtale i Tørring Folkeblad:
https://www.torring-folkeblad.dk/toerringfolkeblad/Uldum-diskuterede-miljoe-ogEU/artikel/368942
Omtale: https://www.thistimeimvoting.eu/181008_dk_fremtidenseuropa_landbrug

Den Rytmiske Højskole: http://nyteuropa.dk/plads-til-de-store-emner-paa-den-rytmiske-hoejskole/
• https://www.thistimeimvoting.eu/181008_dk_fremtidenseuropa_socialunion
• Omtale: https://www.thistimeimvoting.eu/181025_dk_fremtidenseuropa_udenrigspolitik

7.
•

•

•
•
•

Vrå Højskole: http://nyteuropa.dk/paa-en-kold-aften-taendte-nordjylland-godt-op-i-debatten-om-skattely/
Dækning af event fra Nordjyske https://nordjyske.dk/plus/til-moede-om-skat-og-eu-i-vraa-bankerne-har-roevrendtborgerne/d01753b7-f3ed-4604-ae1ea0937701c7d7?fbclid=IwAR0FzxXilqWQkbYuIr2AmRbFEQYLchCctS7XcsDTdse3KQaXiAAanyxHwho&_ga=2.195030510.
2140839640.1540900430-1876863167.1540900430
Live stream af oplæg og debat med Skatteminister Karsten Lauritzen, Lars Kock og Charlotte Jepsen
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/2118573694879478/
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/2104665609848526/
Omtale: https://www.thistimeimvoting.eu/181029_dk_fremtidenseuropa_skattely
Omtale: https://loekkenfolkeblad.dk/nyheder/debat-i-vraa-eu-efter-bankskandaler/ec57e779-cfa8-42ad-ad34b2b8852443b0
Omtale: https://vendelboposten.dk/nyheder/debat-om-skattepolitik-i-danmark-og-eu/dccaaaf9-ee06-47b0-870ed7e5a965ed47

8.
Århus Idrætshøjskole: http://nyteuropa.dk/danske-og-internationale-elever-satte-oekonomien-paa-kortet-paaidraetshoejskolen-i-aarhus/
• Omtale: https://www.thistimeimvoting.eu/181017_dk_fremtidenseuropa_oekonomi
9.
dato/

Odder
•
•
•
•
•

Højskole:

http://nyteuropa.dk/paa-odder-hoejskole-loed-det-eu-er-europas-stoerste-og-vigtigste-projekt-til-

Omtale: https://hsfo.dk/odder/EU-debat-paa-hoejskole/artikel/194966
Omtale: https://www.thistimeimvoting.eu/181105_dk_nyteuropa_borgerkonvent_odder
Omtale: https://www.odderhojskole.dk/europas_fremtid_det-Europa_vi_ønsker
Omtale: https://allevents.in/odder/eu-borgerkonvent-på-odder-højskole/20005297556096
Dækning af event: https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/05-11-2018/1930/mini-konvent-om-europasfremtid?v=0_ac8es2of&fbclid=IwAR2HuRKE22xRDkk-bwznlWbdCPypa9y_Rce7-DKOhTn5EkQhsXIfZoiib5Y

•

10.
helsingoer/
11.
12.
13.
14.

https://www.odderavis.dk/odderavis/EU-politikere-lyttede-iOdder/artikel/372538?fbclid=IwAR3VhMVJZqiaqUeDbls6e8TRbAsTl9SdSU9GTZHlDpU7EY_GqTWNb_ZMXDA
International People's College:http://nyteuropa.dk/ustabilitet-og-usikkerhed-var-centrum-for-diskussionen-paa-ipc-iVallekilde Højskole:
Silkeborg Højskole:
Grundtvigs Højskole:
Nordfyns Højskole:

