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Præsentation:

Foredragsholder, historiker og underviser Finn
Madsen giver et ofte utraditionelt og lejlighedsvis
let provokerende :-) oplæg i sine foredrag. Ud over
at foretage hyppige USA-rejser, har han besøgt vig-
tige fjernøstlige lande og metropoler adskillige gan-
ge, fx Kina (Beijing, Shanghai, Xian og Hong
Kong), Japan, Taiwan, Sydkorea, Malaysia og Sin-
gapore. Hans mange aktuelle fotos og småvideoer er
med til at belyse de diskuterede problemstillinger.

Temadagene eller foredraget/fællestimen lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og indholdet kan
tilpasses tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisnin-
gen.

Der vil blive vist forskelligt billed- og filmmateriale via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der
kan disponeres over en projektor med tilkoblet lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte
af video- og illustrationsmaterialet. – Bærbar PC medbringes af foredragsholderen og skal kunne tilkobles
skolens anlæg.

q Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter – fx fællestime/-foredrag for alle skolens elever (2
lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser/årgange/faghold som 'gæstelærer' (fx med udgangs-
punkt i emner fra klassernes daglige undervisning). Udvalgte lektioner kan være engelsk-sprogede. –
Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning. Kontakt forlaget m.h.p. aftale.

q Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 4.200,-  +
transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget for nærmere aftale.

Alle anvendte slides og videouddrag vil blive stillet til rådighed for arrangøren på DVD. Denne  indehol-
der også et bredt udvalg af de allernyeste danske og internationale rapporter om samt analyser af de berør-
te emner. DVD'en vil i en periode kunne lægges ind på skolens intranet, hvilket sikrer elever, kursister og
lærerne fortsat mulighed for at arbejde med de belyste problemstillinger.



Asien på fuld fart frem: bytrafik i kinesisk storby.

Nordkoreas fortsatte stræben efter kernevåben og langdistancemissiler: vor tids
største udfordring?



Î Kaos i Mellemøsten og Afrika – 
  Europa og indvandringen

  Mennesker i livsfare
eller blot "bekvemmelighedsflygtninge"?

 

Historiker og foredragsholder Finn Madsen vil på bag-
grund af sin forskning og sit arbejde med og bogudgiv-
elser om Mellemøsten diskutere flygtningespørgsmålet
med flg. udgangspunkter:

Mellemøsten på vej mod sammenbrud, herunder IS' frem-
march og bekæmpelse med efterfølgende kaos i Syrien og
Irak – Årsagerne til flygtningesituationen i Europa – Sta-
tistik: hvem drager hvorhen? – Russisk indgriben og
manglende vestlig reaktion – Europa lammet: hvad vil
EU (Tyskland) egentlig? – Danmark: "Flygtninge på mo-
torvejen" og efterfølgende enorme udgifter (Hvad vil de?
Hvad siger juraen? Politiske og almindelige reaktioner) –
Den ustyrlige befolkningseksplosion i Afrika: alle vil til
Europa, der virker magtesløs. Mellemøstens jihadisme og
terror i Europa. – Hvad peger fremtiden i retning af?



Ï Mellemøsten i 
2010'erne

– status og fremtidsudsigter
Finn Madsen vil med udgangspunkt i sine udgivelser Mellemøsten efter Golfkrigen (1991-1995), Tekster
til Mellemøsten efter Golfkrigen, I-IV (1991-1995) og Mellemøsten i det 21. århundrede – i amerikansk
perspektiv (2002-2004) og sit fortsatte arbejde med regionens historie diskutere status og fremtidsudsig-
terne i Mellemøsten og i den muslimske verden generelt.

• Den historiske, politiske og religiøse splittelse i den arabiske verden
• Israel i Mellemøsten – stabiliserende faktor i en urolig verden eller evig konfliktmager? 
• Det såkaldte arabiske "forår", som ikke blev noget forår: fjernelse af diktatorer i Tunesien, Libyen

og Egypten – men fortsat uro og mangel på stabilitet
• Borgerkrigen i Syrien: den totale ødelæggelse af et land
• Irak efter Saddam-krigene: en stat på tærskelen til sammenbrud
• Terrororganisationen Islamisk Stat, dens fremmarch og nedkæmpelse
• Irans bestræbelser på at erhverve sig kernevåben: midlertidigt sat på stand by ved internationale

aftaler
• Oliens magt og forbandelse i den arabiske verden: de brede masser får ingenting
• Terrorisme - et mellemøstligt fænomen? (Boko Haram, Al-Qaeda, Taliban og Islamisk Stat)
• Arabiske fakta og visioner i en globaliseret verden - henvisninger til rapporter på internettet og

andre materialer



Ð 

Finn Madsen vil med udgangspunkt i sine mange rejser til de to ramte byer, sin forskning i amerikanske
forhold og udgivelserne Mellemøsten efter Golfkrigen (1991-1995), Tekster til Mellemøsten efter Golfkri-
gen, I-IV (1991-1995), Mellemøsten i det 21. århundrede (2002-2004) og USA og verden (2007) diskutere

• Baggrunden for terrorangrebet på USA 11. sep-
tember 2001: "Hvorfor hader de os?"

• Pentagon og World Trade Center: symboler på
amerikansk magt og kapitalisme

• Øjenvidneberetninger fra New York ...
• 11. september – og katastrofens internationale

konsekvenser
• Krigen i Afghanistan mod al-Qaida og Osama

bin-Laden – succés eller fiasko?
• Perspektiver og eftervirkninger ... den organi-

serede terrorisme i Europa: fx Madrid 2004,
London 2005, énmandsaktionerne i Danmark de
senere år, Stockholm 2010 og de seneste mange
attentater i andre europæiske storbyer.

• 9-11 i New York: den fortsatte debat om ameri-
kansk konspiration m.h.p. at fremprovokere
krig. – Bragte den amerikanske administration
selv World Trade Center til fald? (Dette syns-
punkt turnerede en tidligere kemilektor fra Kø-
benhavns Universitet med i en årrække).

• Konklusion på baggrund af de "definitive"
amerikanske og internationale rapporter

11. september 2001
– terrorhandlingerne i New York og Washington

samt eftervirkningerne



Big whopper eller chop suey?
– USA og Kina i verden i dag og år 2035

 Ñ  

Finn Madsen vil med inddragelse af sine bogudgivelser, fx USA og verden og udgivelser under vejs,
diskutere indre og ydre udviklingsmuligheder og tendenser i de to gigantstater USA og Kina. Hvorledes er
situationen i dag – og hvilke forhold vil ifølge forskere sandsynligvis komme til at gøre sig gældende i
den kommende generation. USA er i dag stadig den altdominerende verdensmagt – militært, politisk,
kulturelt, uddannelsesmæssigt, (måske) ideologisk, men kun delvis økonomisk. For 30 år siden var Kina
et primitivt og lidet udviklet u-land; men med årlige økonomiske vækstrater på op mod 10% siden da, kan
Kina ikke længere ignoreres – i nogen som helst henseende – på den verdenspolitiske og -økonomiske
arena. Vil Kinas BNP virkelig overgå USA's om få år? Hvorledes vil USAs forhold til Kina udvikle sig
under Præsident Trump? I dag er USA og Kina gensidigt afhængige økonomisk, men hvad vil fremtiden
bringe: intensiveret kappestrid, men fortsat fredelig udvikling – eller væbnet konflikt? De senere år har
afstedkommet et stort antal rapporter om emnet, og de vigtigste vil blive inddraget i diskussionen.



Vestens forhold til Rusland har i de senere år været særdeles an-
strengt: det øverste foto viser en situation for få år siden mellem
Putin og USAs tidligere præsident Barack Obama: den gensidige
sympati var vanskelig at få øje på. Helt anderledes under det første
møde i juli 2017 mellem Trump og Putin. Trumps "begejstring" for
Putin – trods hans rådgiveres store skepsis – var tydelig. Betyder
dette en fundamental ændring i det russisk-amerikanske forhold, el-
ler vil alt snart – med en totalt uforudsigelig amerikansk præsident
– være som det plejer at være: to modstandere på kollisionskurs?

Ò

Vesten
og Putins
Rusland

Sovjetunionens sammenbrud for snart 30 år siden udvirkede en mængde nye stater i ruinerne af imperiet,
herunder Rusland. Samtidig opnåede de østeuropæiske satellitstater deres frihed, og de fleste af disse
lagde omgående billet ind på medlemsskab af EU og NATO. Rusland selv syntes under sin første præsi-
dent, Boris Jeltsin, at affinde sig med sin reducerede rolle i verdenspoltikken. Kommunistpartiet for-
svandt, og diktaturet afløstes af demokratiske tilstande. Alt dette skulle under Jeltsins afløser, Vladimir
Putin, komme til at ændre sig ... I dag er demokratiet ikke-eksisterende, og det revanchistiske Rusland har
under Putin lagt sig ud med de fleste vestlige lande og sine tidligere østeuropæiske allierede. Disse frygter
at komme til at lide samme skæbne som Georgien og Ukraine, der har måttet se Rusland okkupere dele af
deres territorier. Også de baltiske lande føler sig udsat, og Putins styre har ikke forsømt nogen lejlighed til
både verbalt og faktuelt at skræmme andre lande. Fx er Danmark indirekte blevet truet med atomraketter,
og i forbindelse med de årlige politiske folkemøder på Bornholm har russerne simuleret angreb med
bombefly. 

Finn Madsen vil diskutere interne forhold i Rusland og samtidig prøve at vurdere mulighederne for en
fortsat fredelig sameksistens med Vesten. Putin er stadig yderst populær indenfor Ruslands grænser, men
økonomisk befinder landet sig – totalt afhængigt som det er af energieksport – i alvorlige vanskeligheder.
Det har ikke forhindret Putin i – grundet total passivitet fra den forhenværende amerikanske præsident
Barack Obama – at blande sig i borgerkrigen i Syrien. Putin har utvetydigt støttet den syriske præsident
Assads menneskerettighedskrænkende styre, mens Vesten har taget hans modstanderes parti i håbet om at
slippe af med Assad. Russerne har helt klart udnyttet en svaghed hos den vestlige alliances hovedaktør
USA til at få fodfæste i Mellemøsten i form af baser m.v.



 

Ó Danske tabere i
       en asiatisk verden?
Danmark og resten af Europa har i begyndelsen af det 21. århundrede ifølge flere eksperter og politiske
iagttagere påbegyndt en gigantisk og tilsyneladende uafvendelig nedtur i internationalt perspektiv. Det
være sig på det internationalt indflydelsesmæssige, økonomiske, uddannelsesmæssige, kulturelle og mili-
tære felt. Europas tid som foregangskontinent forekommer i mange henseender at være forbi. Selv om
USAs relative indflydelse synes at være aftagende, vil landet takket være sin innovationstrang og iboende
dynamik fortsat være blandt verdens dominerende centre. Men hvilke vilkår vil eksistere for Danmark og
andre europæiske "tabernationer", når Kina, Indien og øvrige asiatiske vækstcentre har tilkæmpet sig
deres del af kagen? 

Foredragsholder og historiker Finn Madsen vil i sit provokerende indlæg og med udgangspunkt i sine
mange rejser til Fjernasien diskutere disse dystre perspektiver via en debat om

• den amerikansk-europæiske økonomiske krise efter 2008 contra de asiatiske vækstmotorer
• det danske undervisningssystems lidet imponerende tilstand i globaliseringens tidsalder
• utilstrækkelig dansk produktivitet med alt for høje lønninger?
• det vestlige demokratis fallit? – i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og

større indflydelse
• dansk national selvtilstrækkelighed, hvor det ofte anses for en dyd at være uvidende
• Danmark har verdens højeste skattetryk – men en levestandard og et "velfærdssystem" på vej ned 
• I Kina lyder et slogan, når man opfordrer landets studerende til at arbejde flittigt: "Vil du sove i en

papkasse, eller vil du køre Mercedes?". – Hvorfor eksisterer et tilsvarende slogan ikke i Danmark?



Ô Verden af i dag
– temaer og tendenser i globaliseringens tidsalder

Finn Madsen vil analysere og diskutere et udvalg af flg. forhold:

• Verden efter præsident Donald Trumps magtovertagelse i USA: ny forståelse mellem USA, Rusland
og Kina?

• USA i verden – på vej ned eller still going strong?
• Rusland: middelmådig økonomi, men særdeles agressiv på den militære front
• Kina: fra primitivt u-land til økonomisk og politisk sværvægter  – vellidt af få, frygtet af mange
• EU: økonomisk kæmpe, men politisk og militær dværg. Konsekvenserne af Brexit? Kan vi skimte

slutningen på Europa som verdenspolitisk storspiller? 
• Ny chance / risiko for tysk (økonomisk) dominans? 
• Enden på globaliseringen? – Alle hver for sig, BRICS-landene og nye økonomiske stormagter
• Energien i fremtiden – enden på fossile brændstoffer eller USA som verdens nye energicentrum takket

være skifergas og -olie?
• Den internationale klimadebat – kendesgerninger, myter og holdninger
• Flygtningeproblematikken – nu og i fremtiden
• U-landspolitikkens fallit? – flere og flere forskere påpeger manglende – eller ligefrem negative – kon-

sekvenser



Jorden gik alligevel ikke under i 2012 – som
nogle mente, at mayakalenderne havde for-
udset ...

Õ Dommedagsprofetier
og konspirationsteorier
– vitterligt vås eller reelle problemstillinger?

Vi lever i en fake news-tidsalder, hvor vi dagligt fyldes med
halve sandheder, forvrængede og åbenlyst fejlagtige informatio-
ner. Konkrete informationer og klare beviser viger for rendyrket
vås. Hvorfor tager så mange mennesker selv åbenlyst ubegrundede påstande, spådomme og
sammensværgelsesteorier alvorligt?

• Den amerikanske præsident Donald Trump afviser nonchelant åbenlyse kendsgerninger som fake
news og insisterer på fejlagtige forhold til trods for klare og konkrete beviser på det modsatte

• Stod den amerikanske regering selv bag 9-11 terrorangrebene i New York og Washington den 11.
september 2001?

• Forudsagde mayaerne, Nostradamus m.fl. verdens endeligt den 21. december 2012, og hvorfor blev 
verden så alligevel ikke bragt til ophør på denne dato? :-) 

• Fandt månelandingen i 1969 aldrig sted, men blev konstrueret i et filmstudie?
• Lever Elvis? – og lever Hitler?
• Faldt den amerikanske præsident John F. Kennedy som offer for et énmandsattentat eller en sam-

mensværgelse?

Svarene på de første spørgsmål kan gives meget præcist og entydigt – takket være indiskutable kendsger-
ninger. Derimod er den sidste problemstilling langt mere kompliceret og deler den dag i dag professionel-
le efterforskere i to grupperinger. 

Foredragsholderen vil med udgangspunkt i ovennævnte og andre dommedagsprofetier og sammen-
sværgelsesteorier redegøre for mekanismerne bag mange menneskers tilbøjelighed til at søge efter kom-
plicerede årsagsforklaringer og ignorere de mere simple. Langt fra alle konspirationsteorier kan uden vid-
ere afvises; faktisk har mange politiske attentater bevisligt fundet sted som følge af en sammensværgelse.
Samtidig vil ovennævnte problemstillinger – og mange flere – blive diskuteret med referencer til det
eksisterende kildemateriales værdi og beviser (eller mangel på samme). 



Det Internationale område og

                   Studieretningsprojektet på HHX

Ö

DIO/SRP 

Finn Madsen vil i et perspektiverende indlæg kunne diskutere

• den europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer
• den kraftigt voksende amerikanske økonomi siden 2014
• efter det overraskende præsidentvalg i USA: handels- og forsvarsmæssige perspektiver under den

nye amerikanske præsident Donald Trump
• Kinas tilsyneladende økonomiske opbremsning de seneste par år og gigantiske forureningsproble-

mer
• BRICS-landenes bratte økonomiske opvågnen og nedtur 
• et autoritært Rusland på vej – hvorhen? Vestens mulige samarbejdspartner eller regulære fjende?
• det vestlige demokratis fallit? – i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og

større indflydelse, fx i Putins aggressive Rusland og Kinas trusler og stridigheder med sine naboer
• det økonomisk/militære spændingsfelt mellem især USA og Kina. 
• EU efter Brexit og flygtningestrømmene: hvor er unionen på vej hen – økonomisk, politisk, indflyd- 

         elsesmæssigt?
• Danmarks internationale placering, hvor

den forventede økonomiske optur må-
ske omsider er på vej, men hvor frem-
tidsudsigterne på lidt længere sigt teg-
ner sig temmelig dystre

• bliver verden "grøn"? – fremtidens
energiforsyning

• klimadebatten – hvor står vi nu?

Generelt gælder det, at temadagens/foredrag-
ets indhold med DIO / SRP som overordnet
emne på forhånd kan aftales med foredrags-
holderen m.h.p. særlige ønsker og prioritering
af foretrukne emner.

Vægten kan efter arrangørens ønske læg-
ges på ethvert af ovennævnte emner og / eller
på et eller flere af emnerne i denne brochure.


