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Afhold en 
paneldebat  

Lokalpolitikere har stor indflydelse på rammerne for kulturlivet. Derfor er 
det en god idé nogle gange at minde dem om vigtigheden af foreningsliv. 
En paneldebat er en god måde at få sat temaer, som er vigtige for Jer, på 

den lokalpolitiske dagsorden. 

Inspiration til planlægning af en politisk paneldebat 
Tidsforbrug: En aften + planlægning  

Vejledning 

De fleste politikere har en holdning til foreningslivet i deres lokalområde. Udnyt det, invitér en række politikere 
og skab en paneldebat der sætter særligt fokus på jeres felt – det kunne være frivillighed, folkekirke, frivillige 
foreningers betydning for lokalområdet, frivillighedens plads i velfærdsamfundet osv.  

Herunder er listet nogle overvejelser I bør gøre Jer, når I planlægger paneldebatten. 

• Gå evt. sammen med andre lokale foreninger om at arrangere debatten. På den måde får I en større 
stemme og kan nå bredere ud – både når I skal ”rekruttere” politikere, og når I skal reklamere for 
arrangementet. 

• Find et sted. Det kan være Jeres egne lokaler, evt. medarrangerende forenings lokaler, medborgerhus, 
rådhuset etc. Jeres fantasi sætter grænserne.  

• Få folk til at komme. Send en pressemeddelelse til lokalmedierne. Reklamér i Jeres netværk og få 
eventuelle medarrangører til at gøre det samme.  

• Invitér politikere fra hele paletten af politiske partier. Det giver oftest en mere nuanceret og 
udfordrende diskussion.  

• Få fat i en ordstyrer. En journalist kan være en mulighed. De er vant til at interviewe og stille kritiske 
spørgsmål. Derudover er chancen for, at vedkommende samtidig vil dække eventen i avisen/radioen 
god. Aftal temaer med ordstyreren inden debatten, så den ikke løber løbsk. 

• Husk at sætte tid af til spørgsmål fra salen. Der er altid nogen, der sidder med et rigtig godt spørgsmål. 
Derudover giver det en bedre og mere involverende debat, at publikum også bliver inddraget. 

Til yderligere inspiration finder I neden for et eksempel på, hvordan man kan afholde en paneldebat. 
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Eksempel 

Vælgermøde i Aarhus 

Hvad: Sæt det frivillige arbejde i spil når der er valg 
Hvem: Alle, der arbejder for politisk opbakning til frivilligt arbejde 
Kontaktperson: KFUM og KFUK i Aarhus 

KFUM og KFUK i Aarhus, FDF og DKG havde rigtig gode erfaringer med at afholde vælgermøde i forbindelse 
med valget i 2011, hvor 150 mødte op. 

Læs artiklen her: http://aarhus.kfum-kfuk.dk/nyheder/article/fuldt-hus-til-vaelgermoede/ 
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