
Foredragsholder, samfundsforsker og
historiker Finn Madsen (lektor i historie
og engelsk) giver et ofte utraditionelt og
lejlighedsvis lidt provokerende ;-) op-
læg i sine foredrag. Han rejser flere
gange årligt til USA og har besøgt de
allerfleste enkeltstater og alle væsentli-
ge storbyer. Finn Madsen  har gennem-
trawlet USA i bil og oplevet kæmpe-
metropoler som New York, Chicago og
Los Angeles og bevæget sig rundt i det
mennesketomme the West, hvor små-
byer undertiden kun rummer få snese
indbyggere og der kan være op til 200
km. til nærmeste benzintank. Hans
mange aktuelle fotos og småvideoer er
med til at belyse de diskuterede pro-
blemstillinger.

Temadagen 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 udgangspunkt
i emner fra klassernes daglige undervisning). Udvalgte lektioner kan være engelsksprogede. – Pris: kr.
8.400,- + transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget m.h.p. aftale.

q Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 4.700,-  +
transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget for nærmere aftale.

De anvendte slides og videouddrag vil blive stillet til rådighed for arrangøren via WeTransfer eller på
DVD. Denne samling indeholder også et bredt udvalg af de allernyeste danske og internationale rapporter
om samt analyser af de berørte emner. DVD'en vil i en periode kunne lægges ind på skolens intranet,
hvilket sikrer elever, kursister og lærere fortsat mulighed for at arbejde med de belyste problemstillinger.

Foredrag over

Trumps USA
– the American

Way of Life



Finn Madsen vil i perspektiverende indlæg kunne diskutere

Trumps USA i efteråret 2020:
• det stærkt polariserede samfund, hvor republikanere og demokrater ikke kan udstå hinanden
• den stærke økonomi og næsten ingen arbejdsløshed – lige indtil coronakrisen kom!
• corona-epidemiens ødelæggende indtog i det amerikanske samfund
• den massive indvandring – den lovlige og den ulovlige – samt debatten om muren til Mexico
• kriminalitet og våbenlovgivning,
• fascination og udbredelse af skydevåben,
• fattigdom og den skæve indkomstfordeling
• kristen fundamentalisme og religiøs fanatisme – herunder abortspørgsmålet 
• uddannelsessystemet (og en sammenligning med Danmark)
• forsvaret – fortsat modernisering og oprustning
• energispørgsmålet – USA som verdens nye energieksportør?
• klimadebatten i USA
• Trumps handelspolitik overfor resten af verden
• socialpolitik- og sygesikring – republikanernes fortsatte kamp mod Obamacare 

Præsident Trump foragtes og afskyes især hos venstrefløjen i Europa – og af demokraterne i Kongressen,
men han synes på ingen måde at miste opbakning blandt sine egne vælgere. Men hvor stærkt står han rent
faktisk hjemme i USA? Hvorfor kunne han ikke afsættes ved en rigsretssag?

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


