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Tidligere elever på den Europæiske Filmhøjskole erklærer 

mistillid til højskolens bestyrelse og kræver dens afgang; 

indkalder til stormøde for alle elever søndag d. 6/6 

 

Vi må desværre konstatere, at det på trods af vores forhåbninger, ikke har givet 
anledning til selvransagelse hos bestyrelsen på den Europæiske Filmhøjskole, at have 

modtage et underskrevet brev fra 57 elever (og tre fra et universitet i Texas), som 
kræver en uforbeholden undskyldning for seksuelle krænkelser og ledelsesmæssige 
svigt. 
 
Det står nu klart for os, at bestyrelsen ikke tager deres ledelsesmæssige ansvar 

seriøst, og at de ikke anerkender fejlene begået på ledelsesplan. Derfor mener vi, at 
svaret blot er endnu et svigt i en lang række af svigt overfor eleverne.  

 
Bestyrelsen mangler en elementær forståelse af omfanget af skade, som disse 

overgreb påfører deres ofre, samt en forståelse for eget ansvar.  
 

Det er beskæmmende, at ledelsen ikke anerkender eller forstår dybden af skolens 
problemer og deres ansvar. Det skuffer os dybt. 

 
Problemerne på den Europæiske Filmhøjskole handler desværre ikke blot om sex og 

krænkelser. Rodproblemet er derimod, at måden hvorpå ledelsen forvalter sin magt 
har skabt en tavshedskultur, hvori krænkelser opstår og kan fortsætte uden 

konsekvenser og ansvarstagen. Hvor elever ikke høres, men fejes ind under 
gulvtæppet. Hvor advarselstegn ignoreres, eller endnu værre - slet ikke opdages.  

 
Vi mener, at bestyrelsens og ledelsens katastrofale og bizarre håndtering af 
krænkelsessager på skolen er sket, fordi fokus har været på, at bibeholde egne 

positioner og status quo, frem for på elevernes og skolens ve og vel.  



 
Bestyrelsens mangel på gøre den absolutte minimum indsats, at erkende 

problemerne og give en uforbeholden undskyldning, gør det umuligt for os, at have 
tillid til at den nuværende bestyrelse og administration.  

 
Vi erklærer hermed vores mistillid til bestyrelsen såvel som ledelsen af den 

Europæiske Filmhøjskole.  
 

Vi har ikke længere tillid til, at de kan skabe de nødvendige forandringer på den 
Europæiske Filmhøjskole, der skal løse de kulturelle og institutionelle problemer som 

plager skolen.  
 

Vi ser derfor ingen andre muligheder end at kræve bestyrelsens afgang.  
 

Der må derfor vælges en ny bestyrelse, med nye medlemmer, som er opgaven og 
ansvaret voksent.  

 
For hvordan skulle de kunne løse problemerne, når de gang på gang demonstrerer 

deres indifference, når de ikke engang kan anerkende deres egen rolle og ansvar, og 
når de nægter at undskylde for, at elever er blevet krænket på deres vagt?  
 

Svaret er åbenlyst - det kan de ikke. 
 

Vi indkalder alle tidligere, nuværende og fremtidige elever på den Europæiske 
Filmhøjskole til stormøde nu på søndag d. 6/6-21 kl. 14.00 (Dansk tid) på Zoom. 

Årgange inviteres gennem sociale medie grupper, ellers kan man kontakte os for at 
få en invitation.  

 
På vegne af en sammenslutning af tidligere elever. 

 

Kontakt (udtalelser, invitation og andet): 

 



Nicklas Jakobsen, årgang 2016/2017 

+45 42 22 57 10 // Nicklasjak@gmail.com // www.facebook.com/Nicklasjak/  
 

Caroline Polke, årgang 2016/2017 

+45 28 40 18 96 // caroline.polke@gmail.com //  

www.facebook.com/caroline.polkethodsen 
Caroline er ikke tilgængelig dagen for udsendelsen af denne meddelelse mandag d. 

31/5 
 

Jonas Mirza, årgang 2014/2015 

+45 41 62 85 98 // texasjmm@hotmail.com //  

www.facebook.com/dervarengangenmandfraPeru  
 
 


