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Jeg genopstiller til bestyrelsen i DFS. 

Folkeoplysning og kultur skal vi i fællesskab kæmpe for bliver prioriteret højere.  

I det daglige på Facebook, Twitter og andre sociale medier hærger forestillinger om verden, der 
langt væk fra virkeligheden. Konspirationsteorier har kronede dage. Debatmiljøet er ubehageligt 
og ofte kan debattører rent faktisk ikke debatterer, men råber bare. Vi har en kæmpe opgave 
som folkeoplysere med både at lære og træne befolkningen i demokratisk debat og i at afvise 
mærkelige teorier og konspirationer med troværdig folkeoplysning.  

 
Mit arbejde i bestyrelsen vil fokusere på to forhold:  

1. Styrke folkeoplysningen generelt, så vi har en troværdig folkeoplysning, der er med til at skabe en 
demokratisk debat, og derved sikre vores demokratiske velfærdsstat. 

2. Arbejde for, at DFS kan servicere de mindre folkeoplysningsorganisationer bedre. Vi bør se på, om 
man kan skabe f.eks. en administrations-hub, så små folkeoplysningsorganisationer kan trække på 
bogholderi, HR, medlemssystemer og f.eks. sygesikring af medarbejdere. Der er mange funktioner, 
som det er meget dyrt at opretholde som lille organisation, men som man i fællesskab kan have og 
måske endda spare penge på.  

 
Jeg har selv dybe rødder i det folkeoplysende og frivillige arbejde, og vil gerne være med til at 
udvikle det ikke kun i min egen organisation, men også centralt i form af arbejdet i DFS. 

 
I det daglige er jeg leder af Atlantsammenslutningen, der siden 1950 har lavet folkeoplysning. Vi 
har oplevet at gå i stå, ikke at forny os, ikke at tilpasse os ny teknologi. For det gik jo meget godt. 
Og det gør det for de fleste, indtil det er for sent. Her kan DFS hjælpe medlemsorganisationerne 
(på trods af disses mulige interne konkurrence) med at vise og gøre opmærksom på nye 
udviklinger. 

 
Vi skal modarbejde et endnu større bureaukrati, som særligt små folkeoplysningsorganisationer 
eller lokalafdelinger har svært at mestre. Vi skal her være en god medspiller til ministerier og 
fonde, og vise og forklare, hvad man kan og ikke kan. Dette arbejde er på sin vis allerede i gang, 
men skal fortsættes. 

 
Slotsholmen skal i de næste år efter min mening påvirkes til at få en bedre forståelse af 
folkeoplysningen, så vi ikke kun er et emne i taler, men et reelt positivt opmærksomhedsfelt. Jeg 
har her erfaring fra såvel arbejde i tænketank såvel som specialkonsulent og kontorchef i et 
ministerium. Jeg kender derfor en del til de politiske rammer, som DFS – og dets bestyrelse – skal 
operere i. Jeg tror, at jeg med disse erfaringer og fokus kan være med til at styrke DFS. 

 


