Foredrag/temadag på skolen over

Det amerikanske præsidentvalg
3. november 2020
– Donald Trump vs. Joe Biden
Foredragsholder, samfundsforsker og historiker Finn Madsen (lektor i historie og engelsk) giver et ofte utraditionelt
og lejlighedsvis lidt provokerende ;-) oplæg i sine foredrag.
Han rejser flere gange årligt til USA og har besøgt de fleste
enkeltstater og alle væsentlige storbyer, ligesom han har
ledet forskellige studierejser for undervisere og andre interesserede til USA.
I hvilken udstrækning vil coronavirussens hærgen i USA
skade eller hjælpe Trump i dennes valgkamp?
Foredraget/temagen lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og indholdet kan tilpasses tilhørernes
forudsætninger og evt. særlige interesser.

Der vil blive vist forskelligt lyd-, 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, der bedes være klargjort og testet på forhånd.
q Foredrag: 2 lektioner à 45 min., inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 4.700,- + transport og evt.
overnatning.
q Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 min., fx fællestime for alle elever/udvalgte årgange (2 lektioner) og op til 4 lektioner i forskellige klasser som gæstelærer (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). - Pris: kr. 8.400,- transport + evt. overnatning.

Finn Madsen vil i et perspektiverende indlæg kunne diskutere
• Trumps USA i efteråret 2020: det stærkt politiserede samfund, coronavirussens venden op og ned på
den hidtil så stærke økonomi, indvandring, kriminalitet og våbenlovgivning, fascination af skydevåben, fattigdom (i USA og Europa), uddannelsessystemet, forsvaret, energispørgsmålet og handelspolitikken.
• Trump og udenrigspolitikken: en helt ny og uforudsigelig vej. Holdningen til Kina, Rusland, EU,
NATO, Nordkorea og Iran. – USAs position i verden under Trump.
• Trump foragtes og afskyes generelt i Europa – og af demokraterne i Kongressen, men han synes kun
i ringe grad at have mistet opbakning blandt sine egne vælgere. Hvor stærkt står han rent faktisk
hjemme i USA?
• Hvem er Trumps udfordrer, Joe Biden? Ud over at have skabt sig et navn som vicepræsident i otte år
under Barack Obama ses Biden ofte som normalitetens mand, der vil gøre op med Trumps "udskejelser". Men er det dét, amerikanerne vil have?
• Vil Joe Biden som præsident ignorere venstrefløjen og ungdommens krav hos demokraterne og fortsætte som en Obama vers. 2.0? Hvad betyder valget af Kamala Harris til vicepræsidentkandidat?
• Hvad vil Biden udenrigspolitisk? - Vil Trumps tanke om "America First" blive opgivet til fordel for
en mere traditionel amerikansk udenrigspolitik?
• Vil Biden være i stand til at bygge bro mellem republikanere og demokrater og forene nationen?

Generelt gælder det, at foredragets indhold på forhånd kan aftales med foredragsholderen m.h.p.
særlige ønsker og prioritering af foretrukne emner.

