Folkemødet – hele Danmarks politiske festival
Folkemødet afholdes hvert år i uge 24 i Allinge på Bornholm. Formålet er at styrke dialogen og det danske
demokrati. Det sker ved, at alle danskere har mulighed for at møde beslutningstagere i erhvervslivet, interesseorganisationer, politikere fra Folketinget, regioner og kommuner. Hertil kommer et bredt udvalg af det
danske foreningsliv. Folkemødets rygrad er de events, som de politiske partier, organisationer, foreninger
og private borgere arrangerer. Med events forstås taler, seminarer, workshops, debatter og lignende. Desuden råder Folketingets partier hver over hovedscenen på Cirkuspladsen i en time i løbet af Folkemødet. Scenen udnyttes bl.a. af partilederne til at holde deres Folkemøde-taler.

Konceptet er enkelt
Organisationernes stande skal være placeret maks. en kilometer fra Allinge centrum, i telte, på restauranter
og på skibe i havnen. Det er således let at gå rundt og opleve standene og de mange events. Alle events
SKAL være gratis og åbne for alle. Hvis man serverer mad og drikke, eller andet til sine events (hvilket mange gør), skal det også være gratis og tilgængeligt for alle. Dvs. at de eneste udgifter, som er forbundet med
at deltage i Folkemødet er til transport, forplejning og overnatning. Folkemødet er en unik mulighed for at
komme helt tæt på f.eks. Danmarks ministre, høre spændende debatter og oplæg, og få mulighed for at
møde foreningslivet. Alt sammen på en uformel måde i skønne omgivelser. Folkemødet bliver besøgt at et
bredt udsnit af befolkningen. Der deltager således også et stigende antal unge.

Folkemødets historie
Folkemødet er skabt med inspiration fra den svenske politikeruge ”Almedalsveckan”, der afholdes hvert år
på Gotland. Almedalsveckan startede med en tale af Olof Palme i 1968, og er siden blevet et centralt mødested for politik og foreningslivet i Sverige. Ideen til det danske Folkemøde startede i 2008, da repræsentanter fra Bornholms regionskommune deltog i Almedalsveckan, og herefter begyndte at planlægge en dansk
version. I 2010 deltog Bertel Haarder ligeledes i Almedalsveckan. Haarder blev begejstret for konceptet og
støttede Bornholmerne i opstarten af konceptet på dansk grund. Bornholms Regionskommune i 2011 indbød til det første Folkemøde, var det med stor spænding. Et sådant initiativ var aldrig prøvet før i Danmark,
så usikkerhedsmomenterne var mange. Ville politikerne komme? Var det interessant for organisationerne,
foreningerne og virksomheder at deltage? Ville ”folket” være med? Kort sagt: Var der overhovedet basis for
en sådan politik-festival i Danmark og på Bornholm? Bornholms Regionskommune havde naturligvis en idé
og et håb om, at festivalen ville få en god start. Regionskommunen lagde derfor ud med en optimistisk målsætning om kunne tiltrække 2.000 mennesker.
Det kom ikke til at holde stik. Langtfra endda. Folkemødet 2011 oversteg forventningerne med flere længder: 10.000 mennesker deltog over de fire dage. I alt 72 partier, virksomheder, foreninger og organisationer
arrangerede til sammen over 250 events i form af debatter, seminarer, taler, kulturelle arrangementer og
workshops. Det hele blev videreformidlet at et talstærkt presseopbud til læsere, lyttere og seere i resten af
landet.

Folkemødet i tal
Folkemødet startede i 2011 med 256 events og ca. 10.000 deltagere. Det har været en stor succes og Folkemødet har vokset sig større og større hvert år.
Folkemødets udvikling i tal ser således ud:
2011 2012 2013
2014
20151
Deltagere dagligt
3.000 8.000 15.000 22.000
Events dagligt
256
748 1.324 2.141 2.603
Arrangører
72
280
472
665
732
Mediefolk
235
400
645
665
Telte på kommunale arealer
30
160
180
190
Overnattende på ”Den politiske slag mark”.
1.600 1.800

Flere informationer, program og app
Folkemødet udgiver en avis, med programmet, artikler og nyheder. Folkemødeavisen kan hentes gratis
forskellige steder i og omkring Allinge. På folkemødet.dk kan findes flere informationer og et opdateret
program. Det er værd at bemærke at programmet i Folkemødeavisen havde deadline 10. maj, så ændringer
der er sket efter den dato er kun at finde i det elektroniske program. Derfor er det en god ide at følge programmet på hjemmesiden eller i Folkemøde app’en, som kan hentes fra hjemmesiden.

Ungdomsringen på Folkemøde
Ungdomsringen har som sagt deltaget på alle Folkemøder, undtagen det første i 2011. Hvert år har en delegation på ca. 10 unge og 10 voksne samt tre-fire medarbejdere fra sekretariatet deltaget. Det første år
(2012) startede hvad der skulle gå hen og blive en tradition for Ungdomsringens deltagelse på Folkemødet,
nemlig en bokseringsdebat. Konceptet er at sætte fokus på et aktuelt emne for, der vedrøre større børn og
unge, på en utraditionel måde. De første to år foregik debatten i en fysisk boksering, men selve bokseringen senere droppet pga. de økonomiske omkostninger, der var forbundet hermed. Selve konceptet lever
dog videre, og hvert år har arrangementet trukket flere og flere til. Debatten er åben for alle, og hvert år
har flere unge og voksne blandet sig i et af de to ringhjørner for at give deres holdning tilkende. Følgende
emner er blevet debatteret i bokseringen:
2012: For og imod 16 års valgret
2013: For og imod en længere skoledag
2014: For og imod optagelseskrav på ungdomsuddannelserne
Fra 2013 har Ungdomsringen haft et arrangement mere ud over traditionen med bokseringen. I 2013 arrangerede vi en debat om unges fritidsliv i kommunerne i samarbejde med Netværket af Ungdomsråd
(NAU). Sidste år omhandlede debatten unges fritidsliv i konteksten af den nye folkeskolereform. I debatten
deltog bl.a. undervisningsministeren og Københavns overborgmester. På side 14-17 kan du læse mere om
Ungdomsringens arrangementer på dette års Folkemøde.
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Ungdomsringens medlemmer på Folkemødet
I 2014 startede vi med at tilbyde Ungdomsringen medlemmer, at de kan booke transport til og fra Folkemødet samt overnatning på den gratis teltlejer ”De politiske slagmark” tæt på Folkemødet. Sidste år benyttede fire ungdomsskoler sig af tilbuddet og sendte 42 personer af sted. I år er efterspørgslen vokset og seks
ungdomsskoler har booket transport til 95 personer og overnatning til 82 personer. Efterspørgslen har været så stor at vi desværre har afvist en del medlemmer, da teltlejeren var booket op på under to uger.

Folkemødet i billeder

