
   

   
Inspiration til Debat-temaer 
 
Hvad kan en Frirumsdebat handle om? Mulighederne er mange, men det vigtigste er, at der er en 
klar konflikt/uenighed. Det kan være en helt lokal problemstilling: Skal vi skære på biblioteket og 
erstatte en del af bibliotekarerne med frivillige? Skal vi have en ny cykelsti lige op ad Lærkevejs 
baghaver?  
Men det kan også være en national problemstilling ligesom uenigheden kan være både politisk eller 
etisk: Er dansk kultur truet? Bør vi indføre ret til aktiv dødshjælp?  
På denne liste er der overskrifter på tidligere, kommende og lovende Frirumsdebatter. Brug den til 
at finde inspiration til din egen Frirumsdebat. Kopiér, omformulér eller stil et helt nyt spørgsmål.  
 
Samfund 

1. Er tro en privatsag? 
Dansk ateistisk forening vil gøre det lettere at melde sig ud af folkekirken. 
Vi har fortsat en statskirke, selvom andre religioner vokser. 

2. Politikerlede - selvfortjent eller en bombe under demokratiet? 
3. Er ulven velkommen i Danmark? 

Har vi grund til at være bange for ulven? Har vi plads til ulven i den danske natur? Og hvordan skal 
vi håndtere en voksende ulvebestand? 

4. Skal vi arbejde mindre? 
Og hvis vi skal, hvad skal vi så bruge vores fritid til? 

5. 16-års valgret? 
6. Er det nødvendigt, at Danmark deltager i krig? 
7. Hvordan skal fremtidens transport se ud? 

Skal vi styrke den offentlige transport? Hvordan forholder vi os til førerløse biler? Skal vores 
bevægelighed begrænses af hensyn til klimaet? 

8. Ødelægger brugen af sociale medier solidariteten i samfundet? 
9. Skal vi indføre aktiv dødshjælp? 
10. Skal cannabis legaliseres? 
11. Er dansk kultur truet? 

Er den truet indefra eller udefra? 
 
Klima/miljø/landbrug 

1. Skal der indføres kødfrie dage i kommunale skoler/institutioner/plejehjem 
Hvor regulerende skal Kommunen/staten være i klimakampen? 

2. Skal vi bruge oliepenge fra Nordsøen til vores grønne omstilling? 
3. Sprøjteforbud og randzoner 

Vi vil gerne beskytte vores natur og grundvand – men hvor meget må det gå ud over landmændenes 
indkomst og vores fødevareproduktion? 

4. Hvem skal redde kloden? 
I hvor høj grad skal politikerne begrænse og regulere vores private forbrug? I hvilket omfang skal 
landbruget bidrage til at Danmark lever op til klimamålene? Skal vi tale mere til håbet end til frygten, 
hvis vi vil have flere mennesker til leve mere bæredygtigt?  

5. Fremtidens landbrug 
Har vi brug for mere økologi, eller er konventionelt landbrug vejen frem? Skal dansk landbrug 
ændres radikalt for at gøre noget ved klimaet? Kan GMO være vejen frem? 

6. Skal vi have atomkraft i Danmark? 
7. Skal der opstilles flere vindmøller i lokalområdet? 

 
 



   

   
Sundhed 

1. Hvor starter og slutter det personlige ansvar for sundhed? 
Skal rygere fortsat dækkes af sygesikringen? Skal man selv betale for kunstig befrugtning? Skal p-
piller, spiral m.m. være gratis? 

2. Skal staten/politikerne blande sig i alkoholforbruget?  
Skal det forbydes at drikke på offentlige steder (det er det i mange lande). Skal det forbydes at drikke 
på skolerejser (selvom eleverne er over 18 år). Skal politikerne blande sig i, hvorvidt offentlige skoler 
(gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner) holder fredagsbar? 

3. Skal mad laves fra bunden? 
Bliver vores mad ringere, og får vi en fattigere madkultur? Eller er de mange nye convenience-
produkter med til at gøre livet lettere og give mere varieret kost? 

4. Fremtidens sundhedsvæsen 
Skal Regionerne nedlægges for at få mere nærhed i sundhedsvæsenet? Hvordan sikrer vi at alle 
borgere i Danmark har en praktiserende læge? Har vi penge nok til den demografiske udfordring? Og 
skal vi prioritere på en anden måde i fremtiden? 

 
 
Køn og krop 

1. Er ’manden’ truet? 
2. Er ’krænkelses’kulturen gået for vidt? 

Må man overhovedet flirte længere? Har vi en krænkelseskultur? Er det en kultur af krænkede eller 
krænkere? 

3. Er kvinder fra Venus og mænd fra Mars? 
Hvordan skal vi forstå kønsroller i dag? Skal de blive mere flydende, eller har vi brug for faste 
rammer? 

4. Har #metoo-bevægelsen gjort mere skade end gavn? 
5. Har vi ligestilling i Danmark? 

 
 
Økonomi 

 
1. Er der brug for mere regulering af kapitalismen? Eller er den livlig og i fuld vigør? 
2. Er ulighed i Danmark et problem? 
3. Frihed til vækst? Skal staten regulere, hvor meget vi må vækste i ressourceforbrug? 
4. Skal kommunen sænke skatten eller bruge flere penge på ”velfærd”? 
5. Er lavere skatter en god ide? 
6. Skal vi omlægge skatten, så vi betaler mere i boligskat og mindre i personskat? 
 

 
Uddannelse 
 

1. Skal vi gøre skolen mobilfri? Skal skolerne i højere grad købe fysiske materialer/bøger? 
2. Er fremtidens skole karakterfri? 
3. Skal vi sætte Folkeskolen fri? (fri for læreplaner, tests, karakterer) så folkeskolen får samme 

frihedsrettigheder som friskoler? 
4. Skal friskoler tage større socialt ansvar? (skal kommunen fx kunne anvise børn plads på friskolen?) 
5. Skal vi droppe kvote 1 optage på videregående uddannelser? 

 
 
 



   

   
Udlændinge 

1. Bør vi rive boliger ned for at undgå at være på ghettolisten? 
2. Skal vi forbyde tørklæder blandt offentlige ansatte? 
3. Skal flygtninge i EU fordeles efter kvoter? 
4. Skal vi bedøve mennesker før de tvangsudsendes for at undgå voldsom modstand? 
5. Skal afviste børnefamilier have lov til at bo udenfor udrejsecentre?  
6. Skal vi give flere lov til at bo i Danmark, hvis de har arbejde og ”klarer” sig selv? 
7. Skal vi sænke beløbsgrænsen for hvor meget udlændinge skal tjene for at få opholdstilladelse? 

 


