
VERDENSKENDTE DEMOKRATI-FORKÆMPERE INDTAGER GRUNDTVIGS HØJSKOLE 

   

EUROPÆISK DEMOKRATI  

HYBRID-TOPMØDE  

D.10. juni afholdes et hybrid demokrati-topmøde 

på Grundtvigs Højskole.  

Her vil toppolitikere, politiske eksperter og 

menneskerettigheds-aktivister diskutere med 

ungdommen om, hvordan vi kan styrke 

demokratiet i Europa og støtte civilsamfundet i EU. 

Et civilsamfund, der er under pres i lande som 

Ungarn og Polen.  

Demokratiet er udfordret i vores europæiske fællesskab; fra chikane af journalister og menneskerettigheds-
aktivister i Ungarn til tilbagerulning af retten til egen krop for polske kvinder – samt helt generelle trends, der 
peger på indskrænkning af vores frihedsrettigheder under dække af Corona-restriktioner i hele Europa. 

Tilbageskredet for vores demokratiske værdifællesskab vækker bekymring, men rejser også et behov for at 
debattere, hvilke løsninger vi kan finde i fællesskab. Kan vi lære af vores historie og hvordan kan vi støtte vores 
demokratiforkæmpere bedst muligt? 

Hvordan sikrer vi vores europæiske demokrati? 

D.10. juni afholder Nyt Europa og Grundtvigs højskole et europæisk demokrati hybrid-topmøde på Grundtvigs 

Højskole med deltagelse af 140 elever og nogle af de mest prominente stemmer i den europæiske 

demokratidebat netop nu. Debatten vil være tilgængelig online og fra Tænketanken EUROPA vil moderere 

panelet: 

❖ Anders Fogh Rasmussen: Tidligere statsminister i Danmark, NATO-generalsekretær, 
formand for det danske EU-formandskab i 2002 og formand samt stifter af Alliance of 

Democracies Foundation. 
 
❖ Vera Jourová: Vicepræsident og rets-kommissær i Europa-Kommissionen. 

 
❖ Francis Fukuyama: Senior Fellow på Stanford University's Freeman Spogli Inistitute for 

International Studies (FSI) Mosbacher Director på FSI’s Center on Democracy, 
Development and the Rule of Law og Director of Standfords Masters’s i International 

Policy Program. 
 

❖ Marta Lempart: Abort-aktivist og del af Polish Womens strike. 
 

❖ Johanne Korsholm: EU-ungdomsaktivist. 
 

 
Eventets onlinedel er åbent for almindelig tilmeldelse. Enkelte fysiske pladser er reserveret til pressedækningen.   
For fysisk deltagelse, pressehenvendelser og kontakt til panelet , bedes De benytte nedenstående kontaktinformationer.   

 
Kontakt:      

 
Lea Friedberg 

Nyt Europa 
Tel: +45 31 41 96 74 
lea@nyteuropa.dk  

 
Kontakt på dagen, Nikolaj Reinholt 

Grundtvigs Højskole 
Tel: +45 60 24 89 08 

nikolaj@grundtvigs.dk  

 
Sign up til online eventet her  
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