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Seniorhøjskoler
V/ Mette Bock, kultur- og kirkeminister
Jeg fandt, at bogen ”Modne Mænd” af forfatteren Bo Østlund med interviews med
20 mænd i alderen 60-75 år, var en jammer, og besluttede mig derfor for at deltage i
den tilsvarende bog med modne kvinder.
For vi har meget at være glade for: Civilsamfundet og højskoletradtionen, som der
er tanker om at få på Unescos Verdensarvliste for immateriel kulturarv, men det er
rigtig svært at forklare andre lande om denne skoleform, der ikke drejer sig om at
uddanne nogen til noget konkret med eksaminer osv.
I 2017 besøgte jeg på Arne Roligheds foranledning Rude Strand Højskole og fandt det
spændende at høre om, hvad der foregik på stedet, siden det faldt ud af
højskoleloven.
Det har ført frem til, at jeg til efteråret fremlægger lovforslag om, at yderligere tre
højskoler kan søge om at blive godkendt til kun at tilbyde korte kurser for seniorer.
Fra højskoleverdenen har jeg hørt kritik af, at det ikke har sigte på generationsmøde.
Men spørgsmålet er, om det egentlig finder sted i dag - at unge og seniorer
mødes på højskolerne?
Desuden har jeg hørt fhv. højskoleforstandere sige, at de vil have lov til at være
sammen med nogen på deres egen alder og drøfte ting, der vedrører dem.
Og eftersom der i de kommende år kommer 250.000 flere seniorer, er mit svar på
kritikken, at begge dele - generationsmøder på højskoler og højskoler for seniorer er muligt.
Bliver loven vedtaget, vil der lige efter nytår være mulighed for at søge om at komme
under højskoleloven.
Og så regner jeg da med, at jeres højskole vil være blandt ansøgerne.
Men nu har jeg gjort, hvad jeg kunne, og så må I påvirke de politikere, I kender, til
at støtte forslaget!
For højskolerne kan noget med livsoplysning, og det kan vi aldrig få for meget af.
Der er også en stigende efterspørgsel på at mødes fysisk med andre mennesker og da bliver man tvunget til at lytte, opføre sig ordentligt og eventuelt endda flytte
sig.
Så jeg håber, at flere seniorer vil finde vej til højskolerne og med oplysende,
oplivende og opmuntrende ord folde sig ud på den nye tids præmisser.

