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Sekretariatsleder og chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet siden 2009. 

Næstforperson i Rådet for Menneskerettigheder som repræsentant for DFS. 

Medlem af bl.a. Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og The Jean Monnet Community - samt 

intern revisor i Dansk Folkeoplysnings Samråd. 

 

Folkeoplysningen findes i mange modeller, men den har et klart fælles formål: Dannelsen af oplyste, 

nysgerrige og engagerede mennesker. Dannelsesbestræbelsen har i et par årtier stået lidt i skyggen af 

konkurrencestatens ønskeborger, der først og fremmest har kompetencer og konkurrenceevne over for de 

økonomiske rivaler ude i verden. 

Men der er kommet sprækker i samfundet, som lader oplysningen trænge ind. Værdien af vores arbejde 

står lysende klart efter en coronakrise, der kun har kunnet håndteres med tillid som grundkapital og med 

oplyste mennesker som medborgere. 

Ruslands invasion af Ukraine har væltet alle politiske dagsordener. I folkeoplysningen kan vi bidrage til 

forståelsen af krisen og bearbejdningen af den nye, rå virkelighed med alt det, vi gør bedst: Den oplysende, 

engagerende debat og de inddragende fællesskaber for mennesker i alle dele af samfundet og alle dele af 

landet. 

Vi kan også skabe rammer for en ny forståelse af flygtninge og en ny opmærksomhed på, hvordan vi kan 

spille en rolle i en verden, hvor konflikter og kriser sender folk på flugt. Måske kan den frygtelige situation i 

Ukraine være løftestang for det positive skridt i vores del af verden. 

Klimakrisen kan kun løses, hvis vi formår at gentænke vores samfund og vores levevis. Vi skal tage skridt 

væk fra forbruget, den materielle vækst og tingenes dominans og træde i retning af at genlære at søge 

mening hos hinanden som mennesker. 

Det er enorme samfundsopgaver, som folkeoplysningen allerede byder stærkt ind på. Det kræver benhårdt 

arbejde ude i møderne med folkeoplysningens deltagere og den bredere befolkning. Men det kan også 

hjælpes på vej med en solid indsats i DFS. Den vil jeg gerne bidrage til. 

Jeg har arbejdet i folkeoplysningen i 13 år. Fra mit første årsmøde i 2009 har jeg haft lyst til at kaste mig ind 

i bestyrelsesarbejdet i DFS. Nu synes jeg, at jeg har noget konkret at byde ind med: Erfaring, energi og 

ideer, der kan bidrage til at bringe folkeoplysningen videre. 

 


