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EN NY TID?
Var perioden mellem Murens fald 9. november 1989 og den russiske 
invasion af Ukraine 24. februar 2022 en kort parentes i Europas histo-
rie, og er vi nu vidner til en skæbnekamp mellem de vestlige demokra-
tier og en række autokratier – en skæbnekamp, som vi ikke lige nu kan 
se en afslutning på? Er klimakrisen ødelæggende for vores mulighe-
der for at leve på vores smukke planet? Er vi ikke bevidste om vores 
ansvar for vores klode og vores børnebørn? Hvorfor er Danmark ikke 
nået i mål med ligestilling?

Mange spørgsmål og desværre ingen lette svar. Dog vil arrangørgrup-
pen af Demokratidag 2022 påstå, at behovet for at mødes om betyd-
ningsfulde emner, der optager os, ikke er blevet mindre, siden vi af- 
holdte Demokratidag 2021. 

Grundlaget for Demokratidag 2022 er det samme som i 2021. 
Arrangørgruppen kan kun give Hal Koch ret i de synspunkter, han  
delte i 1945 i kronikken ”Ordet eller Sværdet”

”Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaael-
se og Respekt, som er Demokratiets Væsen. Hvis dette 
glipper, vil man uvægerlig falde tilbage til Magtkampen. 
[...] Saaledes forstaaet er Demokrati noget langt mere 
omfattende end en samfundsmæssig Styreform. Det er 
en livsform, der gælder alle Forhold, hvor Mennesker har 
med hinanden at gøre.”

- Hal Koch i kronikken ”Ordet eller Sværdet (1945)

DIALOG
FOREDRAG 

DEBAT



Det er arrangørgruppens håb,  
at Hal Kochs fine og kloge ord  
om demokratiets væsen vil  
danne udgangspunkt for Demo- 
kratidagens debatter.

Den politiske sværvægter Uffe  
Ellemann-Jensen, der døde i juni, havde  
en klokkeklar opfordring i maj 2022 til de unge ifm. afstemningen 
om forsvarsforbeholdet. En opfordring, der har adresse til afstem-
ningen om EU forsvarsforbeholdet, men som sagtens kan beskrive 
de pligter, man har som ung, voksen og ældre i det demokratiske 
samfund. Opfordringen eller måske rettere opsangen lød:
”For dem, der ikke interesserer sig dybt for EU, er det så nemt at 
sige, at nu bliver jeg forvirret. Det er fandenedme dovenskab.  
Det vil jeg tillade mig at sige til de unge, der synes, at det er svært 
med EU. De har værs’go at sætte sig ind i tingene, det hører nu 
engang med til at leve i et demokrati!”

En demokratidag skaber ikke mirakler, men måske kan vi – ikke 
bare unge, men alle aldersgrupper – alligevel blive en smule mere 
oplyste og bevidste om væsentlige problematikker i vort samfund 
ved at mødes denne lørdag. Og samtidig få understreget, at vi 
mennesker gennem tiden har skabt og skaber nødvendige og 
gode ændringer mod en bedre verden.
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Lad os derfor mødes 8. oktoberLad os derfor mødes 8. oktober
Demokratidagen er støttet af Kulturpuljen, Skanderborg Kommune og  
er arrangeret af AOF – Kulturhuset Skanderborg – Demokratidagens  
Ungdomsgruppe – Skanderborg Kommunes Biblioteker



Bl.a. Dansk-Kurdisk Venskabsforening, Bevar Ukraine, Flygt-
ninge Frivillige Gruppen Skanderborg, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Eritreabod, Bidrag til Ghana, Miljørådet v. Viby 
Gymnasium og Den Grønne Ungdomsbevægelse.
Sted: Nedre Foyer

10.10 - 14.00 
Boder fra foreninger m.fl.

PROGRAM 

10.00 
Åbning og fællessang
Er sang og musik en demokratisk udtryksform? Arrangørerne 
af Demokratidag 2022 er - næsten - sikre på at svare med et 
rungende Ja! Uanset påstandens troværdighed vil vi opfordre 
publikum til at deltage i fællessang med akkompagnement af 
Jens Ole Winther, Bibliotekschef for Skanderborg Kommunes 
Biblioteker.
Sted: Nedre Foyer

NB: I TILFÆLDE AF DER UDSKRIVES VALG INDEN 8/10
Udskrives der valg til Folketinget, således at valgdatoen ligger 
umiddelbart efter Demokratidag 2022, har arrangørgruppen  
planlagt følgende:
* Debat mellem partierne i Kulturhuset
* Partierne kan opstille boder på Kulturtorvet
Hold jer orienteret på www.kulturhuset-skanderborg.dk.

8. OKTOBER KL. 10-14



Jakarkhoun Mnla, kurdisk flygtning, og Girmawit Habtegergish, 
flygtning fra Eritrea, fortæller om de aktuelle situationer. Er fred 
mulig inden for de kommende år? Der er mulighed for dialog.
Sted: Store mødelokale

10.15 - 10.45 
”Syrien og Eritrea - de evige krige?”

Mizz Privileze aka Michael Bjerring  
fortæller om den rejse, han har været  
på de sidste par år - både som finalist  
i ”Danmark Har Talent” og i sin personlige  
udvikling. I foredraget sætter Michael fokus på,  
hvorfor han valgte at blive drag queen og blive den rollemodel, 
han selv manglede i sin tid i Aalborg. Mizz Privilize/Michael Bjer-
ring vil åbne op for en spørgesession og give svar på alt fra køn, 
krop og seksualitet til familieforhold, kærlighed og glitter. 
Hent venligst en gratis billet på www.kulturhuset-skanderborg.dk.
Sted: Sløngelsal

10.10 - 11.00 
”Retten til at være mig”  
- Mizz Privileze 

Klimaforandringerne raser, men Danmarks Naturfredningsfore- 
ning mener, vi kan nå at vende udviklingen. ”Vi skal have mere 
natur, og alle skal tage ansvar: Politikere,virksomheder, dig og 

10.15 - 11.15 
”Har naturen sin egen stemme?”  
- Sebastian Jonshøj         



Roman Boichuk, der er formand for foreningen ”Bevar Ukraine”, 
fortæller om foreningens arbejde med at sende humanitær hjælp 
til det østlige Ukraine. Der vil være mulighed for en dialog med 
Roman Boichuk.
Sted: Store mødelokale

11.15 - 11.45
Ukraine - Roman Boichuk

mig. Kun sådan kan vi løse klimakrisen,” mener foreningen. 
Vicepræsident Sebastian Jonshøj i  
Danmarks Naturfredningsforening  
vil i sit oplæg bl.a. berøre følgende 
vigtige problemstillinger: ”Har natu- 
ren sin egen stemme i den demo- 
kratiske proces” og “Hvem kan med  
rette formulere sig på naturens vegne,  
hvad er naturens røde linjer, og hvad er  
konsekvenserne, hvis de ikke respekteres?”
Hent venligst en gratis billet på www.kulturhuset-skanderborg.dk.
Sted: Biblioteksscene

Byrådsmedlemmerne Sebastian Støckler (V), Anne Heeager (R), 
Peter Kjær (EL), Charlotte Vindeløv (SF), Tommas Leth (A) og 
Christian Wibe–Marker (K) deltager i en samtalesalon om, hvor-
dan det formelle nærdemokrati fungerer. 
Er byrådspolitikere blot statister i et spil, der reelt styres af Folke-

11.15 - 12.15 
Samtale om Nærdemokrati  



tinget, centraladministrationen og et professionelt kommunalt 
bureaukrati, eller har man som byrådsmedlem reel indflydelse? 
Er konflikten mellem de forskellige grupperinger i byrådet en in-
spiration i det politiske arbejde og er ancienniteten afgørende for, 
hvordan byrådsarbejdet opleves? Flertallet af de deltagende by-
rådsmedlemmerne er nyvalgte og to har en valgperiode bag sig.
Sted: Sløngelsal

Agronom Helene Simoni arbejder med at gennemføre lokale bæ- 
redygtige udviklingsprojekter. Kan et stærkt socialt engagement, 
sammenhold og konkrete grønne handle- 
planer accelerere den grønne omstilling?  
Fokus er på, hvordan Stjær som landsby  
tænder fællesskabet og hvordan man  
skaber handling ved at få mange med  
og indgå samarbejder.
Sted: Store mødelokale

12.00 - 12.30 
Fællesskaber, lokal bæredygtighed og nær- 
demokrati – Helene Simoni         

Biblioteket præsenterer et mix af skøn- og faglitterære bøger, der 
berører aktuelle emner fra samfundsdebatten. Her kan du lade dig 
inspirere til ny læsning og måske endda selv byde ind med dine 
perspektiver, og hvilke tanker bøgerne sætter i gang hos dig. 
Sted: Biblioteksscene

11.30 - 12.00 + 12.30 - 13.00 
Aktuelle debatbøger



VI HÅBER AT SE 
JER IGEN TIL  
DEMOKRATIDAG 
2023

Der kan forekomme ændringer i programmet. 

Da Rusland angreb Ukraine, brød en hel verdensanskuelse 
sammen. Forestillingen om evig fred i en verden efter vestligt 
forbillede er blevet knust. Men hvad så?  
Hvad er det for en (u)orden, der nu  
tegner sig? Martin Krasnik fortæller  
den store historie om Vestens optur,  
nedtur og fremtid.
Martin Krasnik er chefredaktør på  
Weekendavisen, journalist, debattør  
og forfatter, kendt bl.a. som vært på  
Deadline hos DR2.
BEMÆRK – køb af billetter til dette foredrag via  BEMÆRK – køb af billetter til dette foredrag via  
www.kulturhuset-skanderborg.dk.www.kulturhuset-skanderborg.dk.
Billetpris: 100 kr. – unge (op til 25 år) 50 kr.
Sted: Sløngelsal

12.30 - 14.00 
”Verden efter Ukraine” – Martin Krasnik                          

14.00 
Tak for i dag og et par sange i Nedre Foyer                    
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