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JOURNALISTIK     MEDIER     SIKKERHEDSPOLITIK     DEBAT 
	

 
 

Danmarks rolle i Nato før og nu 
 
Oplægget indeholder en historisk gennemgang af Nato og Danmarks rolle i alliancen 
fra oprettelsen i 1949 over Den Kolde Krig med fodnoterne i 1980’erne til krigene i 
Afghanistan og Irak. Det kommer ind på den aktuelle trussel fra Rusland og Natos 
reaktion på den. Oplægget egner sig til en debat om Danmarks rolle i Nato og vores 
forpligtelser over for vore allierede i alliancen – og ikke mindst skiftende regeringers 
løfte om at leve op til målsætningen om at bruge to pct. af bnp på forsvar.  
	
	

Mediernes vanskeligheder er en af  
demokratiets største trusler 
 
Medierne gennemlever i disse år den største omvæltning siden opfindelsen af 
trykpressen. Læsertallene daler, og annoncørerne flygter, hvilket har medført 
massive fyringsrunder med dalende journalistisk kvalitet til følge. Men kan 
demokratiet overleve uden kritiske medier, og hvordan kan man sikre en demokratisk 
kontrol med magthaverne? Oplægget kommer ind på kildekritik, fake news og vores 
brug af sociale medier som hovedkanal for viden om samfundet. Egnet til debat. 
	
	

Derfor er ytringsfriheden vigtig at 
kæmpe for i den offentlige sektor  
 
Ytringsfriheden er under pres i den offentlige sektor. Medarbejdere oplever at blive 
fyret, straffet, få advarsler eller blive forbigået ved forfremmelser for at ytre sig kritisk 
om arbejdspladsen. Når ytringsfriheden er under pres, går det ud over samfundets 
udvikling – og demokratiet i almindelighed. Oplægget sætter fokus på nogle af de 
alvorlige sager og Folketingets Ombudsmand som institution. Det kommer også ind 
regeringens ytringsfrihedskommission og konsekvenserne af den manglende 
ytringsfrihed. Oplægget er oplagt til en debat. 
	

 

OLFI leverer 
samfundsrelevante 
foredrag og oplæg  
	
OLFI er et nyetableret netmedie, som 
beskæftiger sig med forsvars- og 
sikkerhedspolitik. Redaktøren tilbyder 
oplæg, foredrag og debatarrangementer 
om samfundsrelevante emner som 
forsvar, Nato, sikkerhedspolitik, 
journalistik og medier – og ikke mindst 
ytringsfrihed i den offentlige sektor. Til 
venstre kan du se forslag til oplæg, som 
kan varieres og tilpasses det enkelte 
publikum og kombineres med øvrige 
deltagere. Alle oplæg indeholder 
inddragelse af publikum. 
 
Varighed: 45-90 min med mulighed for 
spørgsmål og debat. 
Pris: Afhængig af længde, indhold og 
særlige ønsker.  
	
	

	
	
Peter Ernstved Rasmussen er uddannet 
journalist og er i dag redaktør på OLFI, 
som han etablerede i 2016. Han har en 
fortid som reserveofficer i Den Kgl. 
Livgarde og har været udsendt til 
Bosninen (1993) og Irak (2004). Han har 
arbejdet otte år på Jyllands-Posten og 
modtaget Foreningen for Undersøgende 
Journalistik’s (FUJ) ”graverpris” i 2008. 
Peter Ernstved Rasmussen har skrevet 
bogen ”Soldat for Danmark” (2006) og er 
i dag en markant stemme i debatten om 
dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Han 
optræder jævnligt i medierne med 
analyser af forsvarspolitikken og blander 
sig samtidig i debatten om nye medier. 

	


