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Om den filosofiske
verdenskongres
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• Hvert femte år afholdes den filosofiske verdenskongres (WCP – World Congress of
Philosophy). Det sker i regi af den internationale føderation af filosofiske selskaber
(FISP – Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie), der er ansvarlig for
kongressens faglige indhold.
• Siden 1900 har der være filosofiske verdenskongresser, hvor man har drøftet
påtrængende filosofiske spørgsmål og problemer på tværs af kulturer og
nationaliteter. I 1948 blev FISP dannet på foranledning af UNESCO med det
hovedformål at videreføre de filosofiske verdenskongresser.
• Specielt ved nutidens WCP er, at den afholdes af filosofiske selskaber og foreninger,
og at den bredere filosofiske offentlighed her kan møde den professionelle
filosofiske forskning og universitetsuddannelserne i filosofi.
• Kongresser bliver typisk en del af værtstedets kulturelle arrangementer, og akterne
publiceres efterfølgende af Philosophy Documentation Center.
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• Til den 26. verdenskongres i 2028 (XXVI WCP) kan forventes op til 2.600 deltagere i
otte dage i august.
• Værtskabet for XXVI WCP afgøres i 2023 på XXV WCP, altså på den 25. kongres, der
finder sted i Melbourne, Australien.
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The Danish Connection
• I 1948 var Selskabet for filosofi og psykologi medstifter af FISP
• I 1980’erne blev Filosofisk Forum (FF) medlem af FISP
• I 2000’erne blev Dansk Filosofisk Selskab (DFS) medlem af FISP
• I 1993 blev Peter Kemp via FF medlem af FISPs styrekomite, 1998
generalsekretær, i 2003 præsident og fra 2013 til sin død i 2018
ærespræsident.
• I 2008 blev Jacob Rendtorff via FF medlem af FISPs styrekomite.
• I 2018 ved velkomsten til XXIV WCP i Folkets store hal i Beijing
blev Kemps indsats for FISP hyldet.
• I 2023 på FISPs generalforsamling vil DFS og FF som medlemmer
af FISP tilbyde dansk værtskab for XXVI WCP 2028 med Aarhus
som værtsby og Aarhus Universitet som venue.
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I 1928 blev Aarhus Universitet (AU) indviet med
en forelæsning af universitetets første professor
Kort Kortsen med titlen ”Hvad er filosofi?”
I 2028 fejrer AU 100 år, og som led i
festlighederne vil AU det år gerne huse den
filosofiske verdenskongres.
AU lader på den måde filosofien indramme et
århundredes succesfuld forskning og
undervisning, der har sikret AU en plads i den
universitære verdenselite.
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Aarhus og XXVI WCP 2028
A perfect match!
• Aarhus Universitet (AU) har som vision at bidrage til internationalt samarbejde, globalt
engagement og løsning af store samfundsudfordringer. Derfor tilstræber universitetet at forene
forskernes høje faglighed i samarbejder på tværs af faggrænser for at kombinere erkendelse og
viden på nye måder.
• AU er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang
tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og
universitetsnetværk.
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• De filosofiske verdenskongresser har typisk filosofiske selskaber som værter og universiteter som
venue. I løbet af kongresserne afholdes hundredvis af filosofiske seminarer og foredrag inden for
alle mulige dele af filosofien, og her er et universitets lokaler ideelle. AUs IT-faciliteter muliggør
desuden virtuel deltagelse i kongressen.

• AU er derfor en attraktiv venue for WCP, og WCP er omvendt en stor begivenhed, der skaber
international opmærksomhed om AUs jubilæum i 2028.
• Aarhus by er en klassisk universitetsby, dvs. campus midt i byen, det meste kan nås til fods og
store kulturelle ambitioner. Byen var europæisk kulturby i 2017, har flere attraktioner i
verdensklasse, har en befolkning, der bakker op, og kan derfor også satse globalt.
• Allerede nu er byen i den globale top 100 som kongresby.
• XXVI WCP 2028 vil ikke blot være en stor og særlig begivenhed for AU og Aarhus, men for hele
Danmark i relation til det internationale samfund.
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Opbakning fra Aarhus
Universitetet
• har ved rektor Brian Beck Nielsen og dekan for ARTS Johnny
Laursen givet den officielle og principielle opbakning til WCPprojektet.
• stiller uden beregning campus Aarhus til rådighed som sæde for
WCP 2028.
• yder frikøb til projektforberedelse og bistår desuden med
ekspertise vedr. kommunikation, event, forskningsstøtte mv.

Byen
• afholder velkomstreception i 2028.
• stiller faciliteter til rådighed i øvrigt.
• inviterer til at søge fra den lokale eventpulje.

VisitAarhus Convention Bureau
• bidrager med udvikling af projektet
• tilbyder sig som projektleder til udarbejdelsen af det endelige
budmateriale og fremsættelse af bud i 2022-23.
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Udfordring!
Økonomien vejer tungt
• FISP og UNESCO har gennem årene samarbejdet om globale
filosofiske initiativer som fx den filosofiske Olympiade; men hverken
FISP eller WCP råder over egne ressourcer i noget FN-system.
• Et seriøst bud på XXVI WCP 2028 kræver, at man til FISP’s
generalforsamling på XXV WCP i 2023 kan fremvise bekræftede
bevillinger på omk. 1 mio. DKK.
• Det er nødvendigt på grund af de følgende fem års internationale
organisering af kongressen.
• Et vindende bud vurderes at kræve yderligere mindst 2,5 mio. DKK.
• Det er nødvendigt for, hvis man vil differentiere deltagerbetaling i
forhold til Verdensbankens definitioner på mellemindkomst- og
lavindkomst lande. Det vil sige, det er nødvendigt, hvis et dansk bud
også skal være attraktivt for FISPs medlemmer fra den mindre
velhavende del af verden.
• Dansk værtskab for XXVI WCP kræver derfor, at der kan rejses
mindst kr. 3,5 mio.
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Løsning: Partnerskaber
• Der skal etableres lokale, nationale og internationale partnerskaber med
fonde, virksomheder, myndigheder og organisationer.
• I første omgang søges principiel opbakning. Økonomisk støtte tænkes afgjort
i 2022.
• At få XXVI WCP 2028 til Aarhus vurderes at ville kræve kr. 3,5 mio.
• Der udbydes derfor partnerskaber på kr. 500.000, 250.000 og 50.000.
• Partnerskaber søges også til deltageres transport, fortæring, ophold mv.
• Partneres logoer og firmanavne sikres synlighed i forhold til bidraget.
• Synlighed ydes både ved selve kongressen i 2028 og undervejs i
forberedelsen, først op til afgivelse af buddet i 2023 og efterfølgende op til
selve kongressen.
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Støttekomite
for dansk kandidatur til XXVI WCP
• Til at gøre projektet offentligt kendt etableres en national støttekomite på op til
ti personer, der har et særligt forhold til filosofien, men ikke er uddannede
fagfilosoffer.
• Det vil være almindeligt kendte personer fra forskellige dele af den danske
offentlighed
• Der tænkes her på markante medie- og kulturpersoner, politikere, forskere,
organisationsfolk, forretningsfolk, skuespillere, kunstnere og andre.
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UNESCOs Verdensfilosofidag
19. november 2020
Lancering af dansk WCP kandidatur
• UNESCO afholder hvert år en verdensfilosofidag for at understrege filosofiens
blivende betydning for udviklingen af den menneskelige tanke.
• Aarhus’ kandidatur til at afholde den filosofiske verdenskongres 2028 lanceres på
denne dag i 2020 med et filosofisk seminar.
• Deltagere bliver den nationale støttekomite, inviterede medier og fremtrædende
danske filosoffer som Vincent Hendricks, Dorthe Jørgensen og Anders Fogh Jensen.
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• Værter for seminaret er AU, VisitAarhus, Aarhus by, FF og DFS, og der bliver mulighed
for at deltage både fysisk og virtuelt.

Tidsplan med milepæle
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2020

2021

• D. 19/11-20: Annoncere kandidatur og støttekomite på UNESCO’s verdensfilosofidag.
• Kontakte fonde, myndigheder, organisationer og erhvervsliv for at præsentere projektet
og sikre principiel opbakning.

• (fortsat:) Kontakte fonde m.fl. for at sikre opbakning.
• Involvering og opbakning fra aktører i Aarhus, fx Folkeuniversitetet, netværket Dinner
with the Danes og andre dele af byens kulturliv.
•Ultimo 2021: Afgøre om det er realistisk at fortsætte arbejdet.

2022

•Sikre de nødvendige økonomiske partnerskaber i forlængelse af tilkendegivet opbakning.
•Udarbejde selve buddet til FISP’s generalforsamling på XXV WCP 2023.

2023

•D. 1/1-23: Sende budmateriale til FISPs medlemmer.
•Præsentere buddet på FISP’s generalforsamling på XXV WCP i Melbourne, Australien.
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•Den 26. filosofiske verdenskongres (XXVI WCP) afholdes – forhåbentlig i Aarhus!
2028
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Spørgsmål?

Asger Sørensen
Formand for Dansk Filosofisk Selskab
Mag.art. & ph.d., lektor i pædagogisk filosofi
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU),
Aarhus Universitet, Campus Emdrup.
E: aso@edu.au.dk
T: +45 8716 3974
M: +45 5132 8145

