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Fruentimmere og fjolser 

 

 
Foto: Egmont Højskolen, her Mette Holm, feb. 2015 

 

Egmont Højskolen har søgt midler i Grundlovspuljen til afholdelse af en 
række aktiviteter i 2015 til en åben grundlovsfestival med særligt fokus på 

Fruentimmere og Fjolser, herunder vægt på handicappedes og andre 
minoriteters rettigheder og vilkår for deltagelse i demokratiet. 

Arrangementerne er åbne for Houborgere og vil blive annonceret her på 

siden 
 
Onsdag d. 25. februar kl. 19.30: Demokrati under angreb – indefra 

Ved forfatter, direktør for den stiftelse, der driver skoleskibet Georg Stage, Asser Amdisen 

 

Inden for de senere år er der blevet snakket meget om, hvordan ytringsfrihed og demokrati 

er under angreb fra terrorister og andre udefra kommende kræfter. Dette foredrag fortæller 

dels det vestlige demokratis historie og debatterer, om det egentlig er ude fra faren kommer. 

Det er jo ikke andre, der har indført fængselsstraf for holdninger. Det er jo ikke andre, der får 

os til at slække på borgerrettighederne for at gøre os mere trygge. Foredraget er stærkt 

polemisk og forfægter det synspunkt, at hvis vi ikke indser, at demokrati ikke er gratis – det 

kræver også ofte – så vil vores demokrati degenerere til en totalitær demokratisme, der ikke 

er et hak bedre end de styrer, som vi med kors og dannebrog i hånden bekæmper over 

resten af verden. 

 

Onsdag d. 11. marts kl. 20.00: Det danske demokrati og USA 

Ved USA-ekspert og cand.mag. Mads Fuglede 

 

USA og Danmarks demokrati er vidt forskellige. Mads Fuglede er ekspert i amerikansk politik 

og har været politisk kommentator for TV2 i den amerikanske valgkamp i 2008 og 2012. Han 

giver et indblik i, hvordan det amerikanske demokrati fungerer og peger på forskelle og 

ligheder mellem de to demokratier. Han giver et bud på, hvordan det danske demokrati er 

blevet påvirket af tankerne fra den amerikanske forfatning. 


