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Kort rapport om forløbet: Forløbet har været utrolig givende for deltagerne med 

udelukkende positiv respons. Oplæg+musik satte en stærk 

ramme for den efterfølgende debat. Flere instutioner melder, 

at de aldrig før har oplevet eleverne så stille under et oplæg 

og så engageret i den efterfølgende debat. Derudover har vi 

oplevet fuld tilslutning til alle arrangementer.   

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Aktivitetsmål: 1) At udbrede kendskabet til de globale 

udfordringer i form af industriflugt og immigration i hele 

landet. Opfyldelse: I oplægget beskrives Calais som et godt 

eksempel på dette, og i den efterfølgende debat, kommer vi 

tæt på disse udfordringer herunder nutidige problemstillinger 

såsom manglende arbejdskraft. 2) At skabe forståelse og 

debat om, hvordan man i EU kan samarbejde for at løse 

netop disse problemstillinger. Opfyldelse: Oplægget lægger 

vægt på, hvordan man som individer kan arbejde sammen på 

tværs af EU for at løse disse problemer, herunder 

udfordringen i de mange forskellige interreser, som er på spil 

i de forskellige nationer på makropoltisk niveau. Debatten 

diskuterer mulige løsninger transnationalt og indenfor EU's 

rammer. 3) At give publikum en medmenneskelig forståelse 

gennem dramaturgiske virkemidler for, hvad man som 

enkeltindivid kan gøre. Opfyldelse: Projektet har i høj grad 

opnået at engagere deltagerne ved at bruge dramaturgi. Til 

hvert oplæg, var der var deltagere, der græd og grinte, og 

interessen i den efterfølgende debat var derfor stor. Fra stort 

set alle institutioner har vi fået tilbagemelding om, at de 

aldrig har oplevet deres deltagere og elever være så stille og 

engagerede. Da de efter oplægget skulle tage stilling til, hvad 

de hver især kunne gøre inden for EU's rammer var der en 

stor reflektion og aktivitet. 4) At skabe forståelse vores 

rettigheder i EU og vores demokratiske privilegie, herunder 

vigtigheden i næstekærlighed og håb. Opfyldelse: Oplægget 

gør det helt tydeligt, hvilke rettigheder, vi nyder som EU-

borgere, og det bliver sat i en stærk kontrast til eksempelvis 

de flygtninge, der kommer til EU. I den efterfølgende debat 

var der en stor diskussion om netop dette.                                                                                                                                                                       



   

 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Som nævnt i ovenstående felt er oplægget i sin essens EU-

oplysende med udgangspunkt i flygtningestrømninger og 

konskvenser af disse samt informering om vores 

demokratiske priviligerier og rettigheder i EU herunder 

samarbjedsmuligheder og vanskeligheder. I oplægget 

kontrasteres disse flygtningeberetninger med 

oplægsholderens personlige rejse gennem Europa, og de 

privilegier, man som EU-borger nyder. I den efterfølgende 

debat er forskellige områder indenfor EU blevet heftiggt 

debateret blandt deltagerne, mens der har været oplæg til 

individuel refleksion og løsningsforslag inden for EU's rammer 

til konkrete problemstillinger.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

  

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 21 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Oplægsholder: Aske Kreilgaard. Musiker: Gustav Blaabjerg 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Ca. gennenmsnit på 300 deltagere pr gang (i nogen tilfælde 

1000 andre 100). I alt cirka 6300 deltagere.) 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Gennem institutionernes sociale medier, mailinglister og 

hjemmesider. Oplæg m. musik er offentliggjort på 

hjemmeside, hvor også alle de mest diskuterrede 

debatspørgsmål er vendt. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Vivild efterskole 

Ølgod efterskole 

Brenderup højskole 

OTG Odense af 2 omgange 

Flakkebjerg efterskole 

Ollerup gymnastik højskole 

Ollerup Efterskole 

Sundeved Efterskole 

Mejlby Efterskole  

HCI 

Vesthimmerlands Gymnasium 

Brandbjerg Højskole 

Baunehøj efterskole 

Nordjyllands idrætshøjskole 

Silkeborg højskole 

SOSU-skolen i Esbjerg 

Støvring kirke x2 

VUC FYN Faaborg 

Efterskolen Flyvesandet 

 

 



   

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Ved hvert afholdt arrangement og igennem sociale medier. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.duskaloverleve.com  

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Den har i alt haft 713 unikke besøgende 

 

http://www.duskaloverleve.com/
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