Askov Højskole
Maltvej 1
6600 Vejen
Odense 16. januar 2001
Kære alle
I de senere år er flere og flere blevet opmærksomme på udfordringerne for folkeoplysere i en verden,
der er kendetegnet ved gensidig afhængighed. At stikord som globalisering, internationalisering og
europæisering plager landet hænger sammen med erkendelsen af, at udviklingen på diverse politiske
og kulturelle områder ikke kun afhænger af politisk vilje og økonomisk udvikling i Danmark.
Højskoler er i disse år ikke i en favoritposition. Oplysningsarbejdet vanskeliggøres af ændrede
økonomiske og demografiske betingelser. Derfor er det også risikabelt at tage nye og
ressourcekrævende initiativer, som forholder sig til de nye udfordringer for folkeoplysningen.
Der har dog åbnet sig en mulighed for at arrangere internationale højskolekurser med deltagelse fra
mange lande. Således har Højskolen Østersøen opnået dispensation i forhold til reglen om, at et flertal
af deltagere på højskolekurser skal være danske statsborgere. Som man kan læse i rapporten ”Visions
for Europe and European Democracy”, som man fra Højskolen Østersøen udsendte for kort tid siden,
kræver en sådan dispensation ”additional co-funding from a supranational organization such as the
European Commission”.
Bøvlet på højskoler, der ønsker at arbejde internationalt, er dog ikke slut med det. Ansøgninger om
midler fra internationale organisationer eller administrationer skal som regel komme fra et netværk af
samarbejdspartnere, og det er der da også gode saglige grunde til. Således er man nødt til at sætte
ressourcer af til at etablere internationale kontakter, skrive mere eller mindre fælles ansøgninger,
programmer og projektbeskrivelser osv. allerede længe inden man ved, om projektet kan blive til noget.
Det er i den sammenhæng, AWE (Association for World Education) gerne vil tilbyde højskoler at
hjælpe. AWE er en veletableret international organisation, som startede sine aktiviteter i 1970. AWE har
som regeringsuafhængig organisation (NGO) konsultativ status i FN. Udover at stille navn til rådighed
for projektansøgninger, vil AWE kunne hjælpe med at identificere internationale samarbejdspartnere.
ACC (Association for Community Colleges) er en europæisk højskoleforening, som forventes at blive
optaget som chapter i AWE. Også ACC vil kunne stille navn og netværk til rådighed for især mere
europæisk rettede projekter.
Det er naturligvis en forudsætning for samarbejde med såvel AWE som ACC, at projekter falder
indenfor foreningernes formålsparagraffer. Begge foreninger er regeringsuafhængige, arbejder ikke
med fortjeneste for øje og er baseret på frivilliges indsats.
Henvendelse til
Ove Korsgaard, president of AWE, korsgaard@image.dk, 46194839
John Petersen, chairman of ACC, adm@johnp.dk, 2425 3068
Kristian Kjær Nielsen, formand for AWE-Danmark, kkhelnaes@mail.post.dk,
Med venlig hilsen

AWE-Danmark
AWE-Danmark
Erik Høgsbro Holm (sekretær), Gefionsbakken 5B, 3.th., 3060 Espergærde
Tlf./fax: 4913 5144 – e-mail: erik.h.holm@mail.tele.dk

