
"Fake news om Europa-Parlamentsvalget"

Foredraget vil bygge på tre ben : 

• Få danskere ved, hvad Europa-Parlamentet egentlig laver, og færre og færre stemmer til 
Europa-Parlaments-valgene. Begge dele er paradoksalt, for parlamentets magt er støt 
stigende. Vi ser nærmere på hvordan. 

• Europa-Parlamentsvalget 2019 står til at blive en voldsom konfrontation mellem dem, der 
mener EU er svaret på Europas udfordringer og at finanskriser, klima og flygtningestrømme 
derfor skal løses i fællesskab, og dem, der mener EU er årsagen til udfordringerne og derfor 
ønsker mindre union og flere nationale løsninger: 

I det ene ringhjørne har vi, noget isoleret, den franske præsident Emmanuel Macron - i det 
andet ringhjørne flokkes landsmanden Marine Le Pen, Italiens vicepræsident Matteo Salvini,
Ungarns statsminister Victor Orban og mange andre med Donald Trumps tidligere 
toprådgiver Steve Bannon som indpisker. 

• Overalt i Europa advarer efterretningstjenester om truslen for udefrakommende påvirkning 
af valget i form af misinformation eller decideret falske nyheder på især, men ikke kun, 
sociale medier. Det gælder også i Danmark. Men hvordan fungerer en russisk troldefabrik, 
hvilken interesse har en udenlandsk magt i at påvirke et europæisk valg og hvordan tjekker 
man, om en nyhed fra Facebook er pålidelig?

Tegningen er gengivet med tilladelse fra Lars Andersen, www.lars-a.dk   



Pædagogik

Mine foredrag er altid så interaktive som muligt, og jeg bruger audiovisuelle virkemidler for at 
illustrere pointer med eksempelvis videoklip af de personer eller begivenheder, der omtales. 

Derudover skaber jeg dialog ved at stille og opfordre til spørgsmål, både undervejs og bagefter. 

Tilhørerne vil blive opfordret til at medbringe deres smartphone eller computer for at deltage i en 
konkurrence, hvor de på tid skal forsøge at afdække, hvorvidt en række oplysninger og nyheder om 
EU er troværdige, misinformerende eller decideret falske.

Vinderne vil blive kåret i realtid og modtage en præmie. 

Tidspunkter for foredrag

Der er mulighed for foredrag på følgende datoer:

Valget til Europa-Parlamentet skal afholdes i alle EU's medlemslande i perioden 23.-26. maj 2019. 
Indenrigsministeriet har endnu ikke afgjort hvilken af de fire dage afstemningen finder sted i 
Danmark.

Vest for Storebælt

Mandag den 28. januar
Tirsdag den 29. januar
Onsdag den 30. januar
Torsdag den 31. januar
Fredag den 1. februar

Mandag den 25. marts
Tirsdag den 26. marts
Onsdag den 27. marts
Torsdag den 28. marts
Fredag den 29. marts

Tirsdag den 23. april
Onsdag den 24. april
Torsdag den 25. april
Fredag den 26. april

Øst for Storebælt

Onsdag den 2. januar
Torsdag den 3. januar
Fredag den 4. januar

Onsdag den 6. marts 
Torsdag den 7. marts
Fredag den 8. marts

Mandag den 11. marts
Tirsdag den 12. marts
Onsdag den 13. marts
Torsdag den 14. marts
Fredag den 15. marts

Mandag den 8. april
Tirsdag den 9. april
Onsdag den 10. april
Torsdag den 11. april
Fredag den 12. april



Om Bjørn Willum

Jeg har været korrespondent for Berlingske og DR Nyheder i Paris. Før det var jeg EU-
korrespondent for Dagbladet Information i Bruxelles. I dag er jeg freelance-korrespondent i Paris 
for Orientering på P1 og Magasinet Finans samt foredragsholder.  

Læs, lyt eller se nogle af mine seneste reportager på www.facebook.com/bjornwillum  

Detaljeret CV på www.linkedin.com/in/bj%C3%B8rn-willum-b8a723/ 

Referencer der kan kontaktes

Udpluk af kontaktpersoner på gymnasier for hvis elever jeg har holdt foredrag:

Rasmus Albrektsen, lektor i historie og tysk samt studievejleder, Tietgen Handelsgymnasium, 
raal@tietgen.dk, 26 81 78 71

Claus Behrendsen, lektor i samfundsfag, historie og KS, Rosborg Gymnasium & HF, 
CL@rosborg-gym.dk  , 27 77 14 20

Kirsten Kirkelund, (nyligt pensioneret) lektor i fransk, Ribe Katedralskole, kkirkelund@gmail.com  ,
29 26 35 65


