
Verdensmesterskaberne i Debat 2017 – af Marie Davidsen Buhl 3i 
 
Jeg er lige kommet hjem fra verdensmesterskaberne i debat for gymnasieelever: World Schools 
Debating Championship (WSDC). Det har uden tvivl været en af de vildeste oplevelser i mit liv!  
Den 10 dage lange turnering blev i år afholdt på øen Bali i Indonesien. Det lykkedes Danmark at nå 
til ottendedelsfinalerne, og vi endte på en 12.-plads ud af 50 forskellige lande fra alle kontinenter. 
For andet år i træk vandt vi førstepladsen for hold, der har engelsk som fremmedsprog. Vinderne 
blev Singapore. 
 
Jeg har gået til debattræning i halvandet år og blev i januar udvalgt til landsholdet – et hold med 5 
unge fra gymnasier i hele landet. Siden da har vi trænet hver uge og været til forskellige 
internationale turneringer. WSDC er den største konkurrence for gymnasieelever – det er lidt som 
en stor sportsturnering (bare uden det store publikum…). Det var politieskorte til og fra runderne, 
mediedækning og store, flotte åbnings- og afslutningsceremonier med professionelle tv-værter og 
prisuddelinger i bedste Oscar-stil. 
  
Konkurrencedebat er en form for organiseret diskussion, hvor to hold dyster mod hinanden om 
bedst at argumentere for en sag. Der er et fastsat emne – for eksempel ”man burde tvinge kirker 
til at have kvindelige præster” eller ”NATOs militære oprustning i Østeuropa gør mere skade end 
gavn” – og det ene hold er ”for”, det andet ”imod”. Når alle 3 holdmedlemmer har haft taletid, 
afgør et dommerpanel hvem der gjorde det bedst ud fra kriterierne indhold, stil og strategi. Ved 
nogle af debatterne kender man emnet flere måneder i forvejen, ved andre får man emnet én 
time før debatten og skal så forberede sig uden nogen hjælpemidler. 
 
Debat er en sindssygt intens og udfordrende aktivitet. Under debatten skal man være 
superfokuseret og kunne performe på stedet. VM er et rimelig heftigt forløb – før turneringen 
havde vi cirka en uges træningslejr, og aftenerne gik med at forberede emnerne til næste dag. Og 
så er debat på VM-niveau et kompetitivt miljø, hvor der er en del pres for at klare sig godt. Netop 
derfor er det også en utrolig givende og lærerig oplevelse – man lærer at tænke hurtigt og logisk, 
præsentere foran et publikum, og man får et ret dybdegående indblik i nogle (synes jeg) mega-
interessante spørgsmål.  
 
Heldigvis var der også tid til at se Bali og møde nye mennesker. En stor del af VM er nemlig 
kulturudveksling. Der var masser af sociale og kulturelle arrangementer – vi har for eksempel set 
traditionelle indonesiske danse, besøgt et tempel og smagt mærkeligt slik fra hele verden til 
”Kulturaften”, hvor alle holdene fremviser noget fra deres land. Turneringen har givet mig nye 
venner fra blandt andet Irland, Peru, Bangladesh og New Zealand. Og selvfølgelig er vi blevet rigtig 
tætte på det danske hold. 
 
Hvis du har lyst til at få et indtryk af, hvordan VM i debat ser ud, er der her en video fra den første 
turneringsdag, hvor Team Danmark blandt andet bliver interviewet. 
https://www.youtube.com/watch?v=WBYA2YmedGA&t=185s  
 
Nørre G har også vores egen debatklub, så hvis du synes debat lyder spændende, så hold øje med 
Lectio for detaljer omkring intromødet! Bare rolig, debat er nyt for alle, så det bliver stille og roligt 
og på dansk – og der er altid kage! 

https://www.youtube.com/watch?v=WBYA2YmedGA&t=185s

