
International Debate Club 

 

1. Arrangementet /aktivitetens navn 

”International Debate Club” (fra forår ’21: ”Discuss!”) 

 

2. Tid og sted 

Forår 2020: 17. februar (aflyst i marts, april og maj) // Efterår 2020: 28. september + 26. oktober (aflyst i 

november). Hver gang kl. 17-18 på Dokk1. 

 

3. Målgruppe 

Internationale borgere i Aarhus (f.eks. studerende, arbejdende expats, nytilkomne). 

 

4. Idé, formål og problemstilling 

Inddrage internationale borgere i demokratiske samtaler om dansk politik/kultur/samfund sammenlignet 

med resten af verden. Styrke tilhørsforholdet til og fremme forståelsen for det danske samfund. 

 

5. Præsentation af ide/arrangement 

Uformelle debat-/samtalearrangementer (3-4 per sæson) for internationale borgere. Hver gang fokus på 

et emne, f.eks. dansk arbejdskultur, familieliv, skat/velfærdssamfund eller sexisme/ligestilling, med ud-

gangspunkt i en aktuel case. En vært fra Dokk1 har valgt emnet og faciliterer samtalen, men den foregår i 

høj grad mellem deltagerne. De kan stille spørgsmål til ting, der undrer dem, f.eks. de usagte normer der 

ligger bag politiske/kulturelle fænomener, og åbent diskutere dansk politik/samfund/værdier i forhold til 

deres egne hjemlande og/eller resten af verden. Arrangementerne foregår på engelsk. International 

Community (Erhverv Aarhus) står som samarbejdspartner og hjælper med at formidle arrangementerne.  

 

6. Hvad har vi lært? 

Arrangementerne kræver primært én engageret medarbejder med tid til at afholde dem. Kort 

forberedelsestid. Maks ti deltagere fungerer godt. God respons/efterspørgsel. Deltagerne har haft for-

skellig alder, nationalitet, arbejde/uddannelse osv. – det giver interessante diskussioner. Dog har vi ikke 

haft deltagere fra udsatte grupper. Konceptet er løbende tilpasset efter input fra deltagerne.  

 

7. Hvad var godt? 

Ivrig debat, god stemning, meget engagerede deltagere. Også når nogle deltagere kommer fra 

lande/kulturer uden fri demokratisk debat – eller blot fra familier/miljøer, hvor man ikke taler åbent om 

f.eks. politik eller værdipolitiske spørgsmål. 

 

8. Anbefalinger til andre 

Formatet kan ændres/skaleres og målrettes bestemte målgrupper (f.eks. nytilkomne eller mennesker, der 

har boet her længe, men er uden for arbejdsmarkedet og har lav demokratisk deltagelse), evt. i samar-

bejde med foreninger/arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner. Man kunne også med fordel lave tilsva-

rende arrangementer, men for både internationale borgere og ’indfødte’ danskere.  



 

9. Billeddokumentation 

 


