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Men når jeg ser på
den demokratiske,
politiske samtale
i dag, synes jeg,
der er grund til
bekymring. Vi er
ved at skabe en
politisk debatkultur, der fokuserer på konflikter
og personsager.

God læse- og debatlyst!
Med venlig hilsen

Kasper Sand, formand for
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Dialog og deltagelsen i demokratiet er hjørnesten i vores rolle som
borgere i Danmark. Men hvordan ser det egentlig ud med debatten,
deltagelsen og samtalen mellem borgere og politikere.

AKTIV POLITISK DELTAGELSE

Tre ud af ﬁre har deltaget i en politisk aktivitet, fx i en
online debat, en demonstration, skrevet under på en
underskriftsindsamling eller udtrykt en holdning
på et socialt medie.
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Over 60 procent af danskerne mener ikke, at politikerne
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Er demokratiet og dialogen i krise?

Sociale medier er en megafon, der
kræver styring og kontrol
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Jeg mener faktisk,
at et folkemøde
kan forandre den
lokale demokratiske samtale
fuldstændig.
Pernille Rosenkrantz-Theil (S),
folketingsmedlem og initiativtager til Folkemøde Møn

Mød motivet
For Vera Rosenbeck skal debat have
mere nerve end en facebooktråd.
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Samtale. Det er svaret på det store spørgsmål, Hal
Koch stiller i bogen ”Hvad er demokrati?”. En af
de vigtigste opgaver for DUF er – og har altid været
– at udvikle demokratiet, så nye generationer kan
præge det samfund, de vokser op i. Demokratiet som
livsform, politik som folkesport og samfundet som
noget, vi alle sammen er med til at forme, har været
grundpillerne i opbygningen af det danske samfund.
Men når jeg ser på den demokratiske, politiske samtale i dag, synes jeg, der er grund til bekymring. Vi er
ved at skabe en politisk debatkultur, der fokuserer på
konflikter og personsager. Hvor politikernes tøjvalg og
privatliv overskygger deres visioner og holdninger til
samfundets udvikling. Derfor sætter vi i DUF fokus på
den demokratiske, politiske samtale. Det handler om
at turde mene noget, om at ville noget med samfundet
og om at hylde nysgerrigheden for det og dem, man er
uenig med.
Særligt på de sociale medier har den demokratiske,
Kasper Sand, formand for
politiske samtale trange kår. I jagten på likes og klik
DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
skruer vi op for retorikken og lader dårligdomme og
anklager flyde ud gennem tastaturet. Mange unge
melder sig helt ud af de politiske debatter på de sociale medier, fordi tonen simpelthen
er for hård.
I Danmark bryster vi os af vores høje sammenhængskraft og tillid på tværs af befolkningsgrupper, men er vi i virkeligheden ved at glide mere fra hinanden hjemme bag
hver vores skærm? Det kan jeg godt frygte, og derfor er det altafgørende, at vi genopliver
den demokratiske, politiske samtale, hvor konflikt erstattes med dialog, hvor angreb
erstattes af respekt for forskellige holdninger, og hvor skyttegravskrigene på de sociale
medier erstattes med levende debatter i mødet mellem mennesker.
I DUF har vi store forventninger og håb til, at der overalt i landet
etableres lokale folkemøder, hvor meningsudvekslingen og
samtalen mellem mennesker kan finde sted. Hvor borgere
og politikere kan mødes, og hvor vi på tværs af partier,
foreninger, værdier og andre skel kan tale sammen om,
hvordan fremtidens Danmark skal se ud. Politikerne har
et ansvar for at være i dialog med alle os andre. Medierne
har et ansvar for at sikre, at debatten er levende og
fokuseret på indhold frem for form. Men vi har alle
sammen et ansvar for at holde demokratiet – og ikke
mindst samtalen – i live.

Indhold

Næsten 70 procent af de danskerne vurderer,
at de er enten interesseret eller meget
interesseret i politik og samfundsforhold.
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demokrati er først
og fremmest samtale

ENGAGEMENTET MANGLER IKKE
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CASE: LOKALE FOLKEMØDER

D
sådan engagerer
du dine medborgere

et var ønsket om at styrke dialogen
mellem borgere og beslutningstagere,
der fik Judy Egholm fra Nyborg og
Gitte Rasmussen fra Rudersdal til hver
især at stable et lokalt folkemøde på benene
i deres egen kommune. Men selvom de to
ildsjæle på Sjælland og Fyn havde det samme
formål med at skabe et lokalt folkemøde, gik
de til opgaven på meget forskellig vis.

Borgermøde var startskud

Der er ingen fast opskrift på, hvordan et lokalt folkemøde skal se ud, men der er
inspiration at hente fra de kommuner, der allerede er i gang. Rudersdal Folkemødedag
og Nyborg Folkemøde er gode eksempler på, at to lokale folkemøder aldrig er ens.
Tekst af Cecilie Meldgaard Goth Foto Søren Svendsen

For 48-årige Judy Egholm blev idéen til
Nyborg Folkemøde født i maj 2014 til et
borgermøde om kommunens strategi for at
inddrage borgerne.
”Vi blev spurgt, hvordan man kunne skabe
større borgerinddragelse, og jeg foreslog et
lokalt folkemøde. Min sidemand syntes, at

det var en fremragende idé, og der var én
ovre ved et andet bord, som gerne ville lave

Vidste du, at …
DUF har 70 års erfaring med at skabe
aktiviteter, som understøtter demokratiet i Danmark? Vi vil gerne være din
sparrings- og samarbejdspartner, når du
planlægger det første lokale folkemøde i
din kommune. Vi indsamler best practice
fra folkemødeinitiativer i hele landet og
rådgiver gratis om, hvordan folkemødet
får den rette balance mellem folkelighed
og politisk tyngde.
Læs mere på www.duf.dk/lfm eller
kontakt DUF på telefon 39 29 88 88
eller duf@duf.dk.

en borgerstafet. Så vi blev enige om at stikke
hovederne sammen,” husker Judy Egholm.
Hun fortæller, at det var vigtigt for den
lille gruppe af initiativtagere at skabe et
folkemøde med bredere rammer end de
eksisterende partiforeninger for at få flere og
andre grupper af borgere med. Derfor valgte
arbejdsgruppen i første omgang at kontakte
Nyborg Kommunes fagudvalg.
”På den måde fik vi fokus på selve arbejdet i byrådet og kommunen frem for nationale
partipolitiske mærkesager,” forklarer hun.

Initiativ fra lokale partier
Længere nordpå i Rudersdal greb de det
anderledes an, da de lokale partiforeninger
gik sammen om at planlægge kommunens
første folkemøde.

Rudersdal Folkemødedag har fundet
sted siden 2013, og Havarthigaarden i
Holte danner rammen om folkemødet.
Foreninger, partier, faglige og interesseorganisationer kan arrangere debatter
af ½-1 times varighed i løbet af dagen.
Hvert år er der desuden en debat
mellem de ledende kommunalpolitikere,
hvor alle partier stiller med en repræsentant, og en folketingsdebat med folketingsmedlemmer valgt i Nordsjællands
Storkreds.
Rudersdal Folkemødedag afholdes
næste gang lørdag den 3. september
2016.
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Læs mere på
rudersdalfolkemoededag.dk
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Vi havde nogle virkelig gode debatter
med relevante emner og en ordentlig tone,
hvor ingen pegede fingre ad hinanden.
Det, synes jeg, var den største succes ved
vores folkemøde.

Rudersdal
Folkemødedag

foto: Rudersdal Folkemødedag

siden af job og familieliv. De mange måneders
planlægning og frivillige arbejdstimer var dog
det hele værd for Judy Egholm, da dagen for
Nyborgs første folkemøde endelig oprandt den
14. november sidste år.
”Hele forløbet, indholdet og den stemning,
der blev skabt på dagen, var helt fantastisk.
Folk var rigtig glade, og vi havde nogle virkelig
gode debatter med relevante emner og en
ordentlig tone, hvor ingen pegede fingre ad
hinanden. Det, synes jeg, var den største succes ved vores folkemøde,” siger hun.
Mens folkemødedagen i Rudersdal har
været en årlig begivenhed i kommunen siden
2013, har Nyborg
Folkemøde kun været
afholdt en enkelt
gang. Judy Egholm
og de andre frivillige
i Nyborg arbejder lige
nu på at få folkemødet
på kommunens budget
permanent som en tilbagevendende begivenhed hvert andet år.
Begge folkemødeentusiaster understreger, at en bred forankring
i kommunen er afgørende, hvis det lokale
folkemøde skal blive en succes, men ellers er
deres råd til alle, der ønsker sig et folkemøde:
Just do it!
”Folkemødet skal være forankret blandt
borgerne i kommunen. Det skal ikke være
kommunalt styret, fordi der nemt kan opstå
en skepsis over for, hvad kommunen vil.
Arrangementet skal have en tydelig afsender
uden for kommunen, men selvfølgelig med et
rigtig godt samarbejde med kommunen med
både politikere og embedsmænd. Og så er det
ellers bare at gøre det,” lyder opfordringen fra
Judy Egholm.

foto: søren svendsen
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”Det var vigtigt for os, at der var bred
som normalt ikke deltager i den slags arranpolitisk opbakning til folkemødet, og at alle
gementer, med. Det er blandt andet de unge
partierne i Rudersdal var enige om, at vi
og småbørnsforældre,” siger Judy Egholm.
skulle have ét. Det er helt klart min opleI Rudersdal er det faktisk lykkedes at få
velse, at Rudersdal Folkemøde har et stærkt
lokale unge engageret i folkemødedagen, og
politisk fundament,” siger Gitte Rasmussen,
det har for Gitte Rasmussen været en af de
der udover at være en af initiativtagerne til
helt store successer.
folkemødedagen også er formand for Venstre
”Sidste år skete der det unikke, at vi fik
i Rudersdal.
de unge med. Det var de ungdomspolitiske
Den første folkemødedag blev til ved, at
foreninger, der var startskuddet til det,” siger
Gitte Rasmussen sammen med repræsentanGitte Rasmussen og fortæller, at de unges
ter fra andre lokale partiforeninger samlede
indtog på folkemødet blev til i samarbejde
forskellige lokale aktører og organisationer til
med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).
et møde om, hvordan
et folkemøde i Rudersdal kunne se ud.
”Der var ingen
styring på det, og
der kom en masse
forskellige idéer på
bordet, som vi efterfølgende forsøgte at
samle i nogle referater. Året efter ville
Judy Egholm, initiativtager til Nyborg Folkemøde
vi gerne lave det lidt
mere organiseret, og
derfor dannede vi en
forening,” fortæller Gitte Rasmussen, der i
I månederne op til folkemødedagen blev
dag er formand for folkemødeforeningen. En
hun kontaktet af DUF, der fortalte om muligforening, som alle de lokale partiforeninger i
heden for at få tilskud fra DUF til at lave
Rudersdal er medlem af.
noget for og med kommunens unge i forbindelse med folkemødet.
DUF fik de unge med
”I foreningen havde vi talt om, at vi skulle
Selvom Nyborg Folkemøde og Rudersdal
gøre en indsats for at få de unge engageret,
Folkemødedag er vidt forskellige i deres polimen vi kunne bare ikke lægge så mange
tiske forankring, er Gitte Rasmussen og Judy
kræfter i det. Da der så pludselig var nogle
Egholm helt enige om de udfordringer, man
midler at søge fra DUF, var det lettere at få
skal være opmærksom på, når man planlægdet løbet i gang,” forklarer hun.
ger og afholder sit lokale folkemøde.
”Tid er en af de største udfordringer ved
Just do it!
at stable et folkemøde på benene. En anden
Både Judy Egholm og Gitte Rasmussen har
udfordring er at få de grupper af borgere,
arbejdet med folkemødet i deres fritid ved

Nyborg Folkemøde

Blå bog
Gitte Rasmussen
Alder: 64 år
Profession: Leder
Foreningsengagement:
Formand for Venstre i Rudersdal og Rudersdalkredsen samt
formand for foreningen
Rudersdal Folkemødedag.

Judy Egholm
Alder: 48 år
Profession: Kommunikationskonsulent
Foreningsengagement: Formand for
Nyborg Folkemøde, bestyrelsesmedlem
i Nyborg Private Realskole, kasserer
i Slow Food Fyn, bestyrelsesmedlem i Village Ballet og medlem
af planlægningsgruppen
omkring Frivillig Fredag.

foto: nyborg Folkemøde
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case: lokale folkemøder

Nyborg Folkemøde blev afholdt første
gang den 14. november 2015.
Inspireret af folkemødet på Bornholm
var formålet at skabe en dag, hvor borgere,
foreninger, virksomheder og lokalpolitikere
kan mødes og sammen diskutere udviklingen af kommunen.
Folkemødet i Nyborg er tilrettelagt af
foreningen Nyborg Folkemøde, der er
baseret på frivillige kræfter.
Læs mere på
www.facebook.com/nyborgfolkemode/

Voxpop
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Af June Risum Scheibel
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Jacob Bundsgaard (S), næstformand i KL og borgmester i Aarhus
Hvad er en god demokratisk samtale for dig?
For mig er det en samtale mellem ligeværdige parter, som fører til bedre og mere holdbare løsninger – og som meget gerne skulle
mindske afstanden mellem politikere og borgere. Dialogen gør os klogere, når forskellige synspunkter,
værdier og interesser mødes og brydes. Den demokratiske samtale bør også være præget af, at
man kan lytte med åbent sind og få en dialog i øjenhøjde, og så er det vigtigt at invitere alle ind
– både dem, som normalt ikke føler sig inviteret, med- og modspillere. Ellers bliver det nemt en
ligegyldig dialog i ”menigheden”.

Det er en samtale, hvor vi lytter til hinanden, er åbne for modpartens synspunkter og argumenterer ærligt
og redeligt. Det er en samtale, hvor vi siger ”hvorfor mener du det?”, ”jeg tror nu mere på” og ”hvad
mener du om det?”. Den gode demokratiske samtale er grobunden for medborgerskab, konstruktive
fællesskaber, kloge beslutninger, løsninger og forandringer. I den demokratiske samtale er der
plads til alle, og alle får mulighed for at bidrage.

Hvor har man sådan én henne?
Den gode demokratiske samtale kan foregå alle steder, mellem alle slags mennesker og
til hver en tid: i en debat på tv, i en snak med naboen over hækken, med familien ved
middagsbordet eller mellem borger og politiker i teltet på et folkemøde.

Hvad tror du, at lokale folkemøder vil betyde for den demokratiske samtale
i befolkningen?
Folkemøderne bidrager til, at folks debatlyst, engagement og samarbejde
kan blomstre i lokalsamfundet, at borgere og politikere kan møde hinanden
i øjenhøjde og diskutere problemstillinger og løsninger, og at folk får større
viden og dermed kan føre demokratiske samtaler og træffe beslutninger
på et mere oplyst grundlag.

Den gode demokratiske samtale er grobunden for
medborgerskab, konstruktive fællesskaber, kloge beslutninger,
løsninger og forandringer.
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Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding
Hvad er en god demokratisk samtale for dig?

Hvor har man sådan én henne?
Den gode demokratiske samtale finder heldigvis sted i rigtig mange sammenhænge – både mellem borgere indbyrdes, i foreningslivet og med og mellem politikere. Jeg vil gerne fremhæve
folkeskolens betydning for at lægge grunden til den gode demokratiske samtale og demokratiforståelsen i det hele taget. Her lærer man, at dialogen fungerer bedst ved et fysisk møde –
i modsætning til de sociale medier, hvor det alt for ofte handler om polarisering og om at gå
efter manden frem for bolden.

En god demokratisk proces er, hvor vi giver slip og lader de involverede komme med deres bud.
Eksempelvis har vi lige lavet proces med helhedsplaner for Vamdrup og Lunderskov. Traditionelt
ville vi have holdt et borgermøde, hvor et oplæg blev præsenteret, og så kunne man forholde sig
til det. Nu har vi besluttet, at vi vil lave en borgerplan, hvor borgerne, erhvervsliv og foreninger
mødes og drøfter i temaer, hvad de vil og ønsker. Herefter mødes de igen og udbygger og prioriterer. Altså de bestemmer, hvad planen skal indeholde, og prioriterer også indsatserne.

Hvor har man sådan én henne?
Hvad tror du, at lokale folkemøder vil betyde for den demokratiske samtale
i befolkningen?
Lokale folkemøder kan være en god idé, men hvis det er en miniudgave
af Folkemødet på Bornholm, så bliver det let en eksklusiv forestilling for
eliten. Fordelen ved de lokalt forankrede folkemøder kan være, at man
her kender hinanden og har samme virkelighed at tage afsæt i – og
derfor kan blive meget konkrete i temaer, som man vælger at skabe
dialog om. Det er vigtigt, at det ikke bare bliver et ritual. Den demokratiske samtale skal ikke begrænses til at være noget, man fejrer
en gang om året ligesom juleaften.

Dialogen fungerer bedst ved et fysisk møde – i modsætning
til de sociale medier, hvor det alt for ofte handler om polarisering
og om at gå efter manden frem for bolden.

juni 2016

Indenrigsministeren, KL’s næstformand og en borgmester fortæller, hvad en god demokratisk
samtale er, set fra deres stol. Vi får også deres bud på, hvad lokale folkemøder vil betyde for
dialogen mellem borgere, politikere og foreninger.

Hvad er en god demokratisk samtale for dig?

Svaret er vist givet i første spørgsmål, men man har den dér, hvor samtalen skal virke. Vi skal
ikke diskutere udvikling af folkeskolen på rådhuset, men i en folkeskole.

Hvad tror du, at lokale folkemøder vil betyde for den demokratiske samtale
i befolkningen?
Jeg tror, at lokale folkemøder kan få endnu flere til at deltage. For med
mange tilbud kan man ”melde” sig ind, hvor man vil bidrage, men man
kan også bare vælge at lytte og tænke over det. Det er altså mere uforpligtende end traditionelle borgermøder. Så jeg tror, at det vil give en bedre
involvering.

Nu har vi besluttet, at vi vil lave en borgerplan, hvor
borgerne, erhvervsliv og foreninger mødes og drøfter i temaer,
hvad de vil og ønsker.

DUF fokus

hvordan udvikler
vi den demokratiske
samtale?

Karen ellemann (V), social- og indenrigsminister
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Pernille Rosenkrantz-Theil, født
17. januar 1977 i Skælskør.
Valgt til Folketinget første gang
i 2011 for Enhedslisten og siden
2011 folketingsmedlem for
Socialdemokratiet. Tidligere
kampagneleder for Operation
Dagsværk og siden 2014 næstformand i Krogerup Højskoles
bestyrelse.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har været central i opbygningen af Folkemøde Møn,
der startede som en sommerfest og voksede til et stærkt forankret folkemøde med
massiv opbakning fra borgere, erhvervsliv og både lokale og nationale politikere.
Her giver hun sit bud på, hvordan lokale folkemøder kan være den saltvandsindsprøjtning, den demokratiske samtale har brug for.
Af Christian Klauber Foto Folketinget

P

ernille Rosenkrantz-Theil (S) smiler
hjemmebanevant, da jeg mødes med
hende på de bonede folketingsgulve
på Christiansborg. Vi skal tale om,
hvilket potentiale lokale folkemøder
har, og hvilke hurdler der skal
overkommes,

Folkemøde Møn
Første lokale folkemøde på Møn blev
afholdt i 2014. Her deltog over 1800
mennesker, men året efter var besøgstallet tredoblet, og antallet af scener
voksede fra tre til fem.
Ifølge Folkemøde Møns Facebook-side
er formålet at ”gøre os klogere på
hinanden. Her debatterer borgere,
politikere, foreningsmennesker og
meningsdannere på kryds og tværs.”
Næste folkemøde på Møn finder sted
29. august 2016 og er flyttet til Fanefjord Skole for at give mere plads.

hvis et lokalt folkemøde skal blive en succes.
Samtalen begynder sekunder efter første håndtryk. Det er de frivillige kræfter, der skal sættes ild i, hvis et lokalt folkemøde skal ud over
rampen, påpeger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Folkemøder kan åbne demokratiet for unge
Erfaringen stammer fra hendes eget projekt,
Folkemøde Møn, der i 2014 begyndte som en
idé til en sommerfest for Socialdemokratiet
i Vordingborg Kommune og endte med at
blive et regulært tilløbsstykke for borgere,
erhvervsliv og politikere. En smule overraskende deltog også mange unge på trods af
lokale folkemøders status som en lidt tør
begivenhed uden den store ungeappel.
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Blå bog:
Pernille
Rosenkrantz-Theil

folkemøder
kan forandre
demokratiet
i Danmark
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Sociale medier får en del af skylden, fordi
unge ikke er vant til fysisk nærværende
debat, som skudsmålet lyder. Men Pernille
Rosenkrantz-Theil oplever ingen modsætning mellem de sociale medier og lokale
folkemøder, tværtimod.
”Jeg tror, at folkemøderne opstår, fordi vi
er så meget på de sociale medier, som vi er.
Fordi vi debatterer meget direkte med hinanden nu i modsætning til for ti år siden,
bliver folkemøderne attraktive. Og så tror
jeg, at der er en generel oplevelse af, at tvdebatter nogle gange er for fladpandede.
Folk savner nuancer, og det er jo noget af
det, der kommer med, når man holder folkemøder. Jeg tror, det er derfor, at det appellerer så bredt, som det gør,” vurderer Pernille
Rosenkrantz-Theil.
Generelt ser Pernille Rosenkrantz-Theil
et enormt potentiale i lokale folkemøders
mulighed for dialog og debat – og for at
åbne demokratiet for unge. Hun mener, at
den gennemsnitlige dansker – og politikerne
selv – er trætte af måden, der debatteres
på under eksempelvis valgkampe. På lokale
folkemøder er talerstolen tilgængelig, og det
er tilladt at debattere alt mellem himmel og
jord. Emnerne og formen er op til arrangørerne – og det tiltaler især de unge. Og det
kan give en vitaminindsprøjtning til den
demokratiske samtale.

”Jeg mener faktisk, at et folkemøde kan
forandre den lokale demokratiske samtale
fuldstændig. Det har jo været sådan et par
årtier, hvor man har begrædt, at forsamlingshusene forsvandt, og at der var færre
og færre, der blev medlem af partier. Det
betød, at der ikke var en fælles samtale
om, hvor vi skal hen som samfund, og rigtig
store befolkningsgrupper har en fornemmelse af at være fuldstændig koblet af
beslutningerne og af den samtale, der skal
være om, hvilket liv vi gerne vil have,” siger
Pernille Rosenkrantz-Theil og fortsætter:
"Det, folkemøderne kan, er, at alle har
mulighed for at komme ind og sætte en
dagsorden. Alt kan debatteres, alle kan lave
en scene, alle kan lave en stand, alle kan

Jeg tror slet ikke, man kan
overvurdere, hvor stor betydning folkemøderne har.
komme og tage ordet, hvis de har lyst, og
sige: ’Hvor kunne verden dog være meget
bedre, hvis vi gjorde det på den her måde.’
Jeg tror slet ikke, man kan overvurdere, hvor
stor betydning folkemøderne har,” understreger hun.

fornemmelse af, hvor folk er, og man får alle
mulige idéer til, hvordan vi kan lave om på
vores samfund. Som politiker er der ikke
noget dårligt at sige om folkemøder,” smiler
Pernille Rosenkrantz-Theil og uddyber, at
styrken ved lokale folkemøder er de stærke

Pernilles vej til succesfulde lokale folkemøder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Start med et stykke papir, hvor I skriver ti navne fra andre typer foreninger, end den I selv kommer fra.
Ring til dem og spørg, om de har lyst til at mødes.
Sørg for at trække på forskellige netværk. Det giver adgang til flest frivillige.
Involvér ildsjælene i lokalsamfundet. Det er dem, der får ting til at ske.
Få en eller flere politikere med ombord, gerne én fra hver fløj. De har et unikt netværk.
Giv hinanden håndslag på at undgå politiske kampe. Lokale folkemøder er for debattens skyld.
Bryd folkemødeprojektet ned i mindre dele og uddelegér til de enkelte foreninger.
Gå i dialog med kommunen. Meget kan realiseres med frivillig arbejdskraft, men uden økonomi får I
ikke scener, toiletter, øl eller markedsføring.
Sørg for at få bredden med – det skaber de mest dynamiske debatter.
Husk de unge og inddrag dem eventuelt i planlægningen. Lokale folkemøder kan åbne demokratiet
for dem, og de fleste unge vil gerne debattere.
Invitér politikere i god tid. De fleste politikere vil gerne med, men de har travlt.

og dynamiske debatter, der opstår, netop
fordi det er muligt at komme i direkte dialog
med dem, der er berørt i lokalområdet.

Større sammenhængskraft lokalt
Det er især sammensmeltningen af forskellige udgangspunkter – når elever, lærere,
forældre, lokalpolitikere og landspolitikere
sidder i samme rum – der giver flere nuancer
og en helt anden debat, end hvis man
skiller dem ad. Det er også denne sammensmeltning – og særligt den tættere relation
mellem borgere fra forskellige grupper – der
giver folkemødets særlige potentiale for at
skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet.
For Pernille Rosenkrantz-Theil handler
folkemøder derfor ikke om, at politikere taler
med politikere, men om at komme i dialog
med almindelige mennesker og høre deres
forskellige perspektiver.
”Noget af det, man tager med sig hjem fra
et lokalt folkemøde som politiker, er, at man
har lyttet til så mange kloge mennesker. Det
kan være medarbejdere i eller brugere af den
offentlige sektor, hvis vi har en debat om velfærd, eller det kan være en debat
om den lokale folkeskole. Der
møder du forældre til elever,
der går på skolen, du
møder eleverne, lærerne og skoleledelsen.
Samtidig er der politikere, der deltager
i debatten om, hvor
vi skal hen med folkeskolen. Og det gør
debatten meget mere
levende, fordi den bliver
så virkelighedsnær.”

Drives af frivillige kræfter
Pernille Rosenkrantz-Theil er klar over, at
hendes politiske netværk har haft betydning
for at kunne tiltrække politikere til debatterne, men hun pointerer, at opskriften
på et succesfuldt lokalt folkemøde går gennem at engagere stærke lokale græsrødder.
”Jeg tror indædt på, at den slags demokratiske rum skal åbnes af de frivillige kræfter
og de frivillige foreninger, der er i ethvert
lokalmiljø i Danmark. Det er de personer, der

ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil – det handler om at bryde opgaverne op:
”Hvis man er ti foreninger til at begynde
med, så sidder der en person fra hver forening, som synes, det her er en fed idé, og så
vil hver enkelt af dem jo have telefonnumrene på ti andre i deres mobil, fordi det har
man, når man er aktiv i foreningslivet. Og
hvis man er ti foreninger, der samles om at
arrangere et folkemøde, så har man også de
ti første stande. Jeg tror, det handler om at få

Jeg mener faktisk, at et folkemøde
kan forandre den lokale demokratiske samtale
fuldstændig.
skal sætte sig sammen og sige: ’Med alle
vores forskellige holdninger til verden og det,
vi i øvrigt interesserer os for, vil vi gerne lave
et folkemøde, hvor alle vores forskellige holdninger kan være til stede’,” siger Pernille
Rosenkrantz-Theil.
Derfor mener hun også, at det ikke skal
være kommunen, der tager initiativ til et
lokalt folkemøde. Det er nemlig civilsamfundet – og ikke kommunen – der
ved, hvad der er værd at få diskuteret. Det er dog vigtigt, og nogle
steder afgørende, at kommunen
bakker folkemødet op med et
økonomisk fundament, men
lokalmiljøet skal tage ejerskab
og skubbe tingene i gang. Og
man behøver faktisk ikke at
være mere end ti foreninger

bredden med fra begyndelsen – et lokalt folkemøde handler i bund og grund om at få sat de
ti mennesker sammen, som i forvejen bærer
rigtig meget i lokalområdet,” slutter hun.
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Et lokalt folkemøde handler i bund og
grund om at få sat de ti mennesker sammen,
som normalt bærer rigtig meget i lokalområdet.

Der er også stemmer i den offentlige debat,
der mener, at særligt Folkemødet på Bornholm og derfor også lokale folkemøder er en
lukket klub for politikere, hvor der ikke er
plads til ’almindelige mennesker’. Pernille
Rosenkrantz-Theil er uenig og mener, at
tanken om den lukkede klub skal tages med
et gran salt.
”Folkemøderne vil selvfølgelig altid være
et sted, hvor der er politikere til stede. Men
på sidste Folkemøde Møn i 2015 var der
4500 mennesker, og vi var 25-30 medlemmer af Folketinget. Det er jo til at overse,
hvor meget vi så egentlig fylder. Og det,
synes jeg, er hele pointen.”
Samtidig pointerer Pernille RosenkrantzTheil, at der næppe er nogen, der elsker samfundsdebat mere end en politiker. Derfor er
politikere både gode at have med, og så tilbyder de et helt unikt netværk i forberedelsen.
”Altså, et folkemøde er jo århundredets
legeplads. Det er noget, man går og ser frem
til, og det er noget, der fylder ens batterier op. Man bliver klogere, får en bedre
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Er folkemøder ikke bare for politikere?
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Af Christian Klauber og Cecilie Melin
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Tag byrådspolitikerne i ed

Uden politikere, intet folkemøde. De er folkemødets demokratiske hjørnesten, og folkemødet skal
netop skabe dialog mellem politikere, borgere og
unge. Derfor er det også vigtigt at få byrådspolitikerne med på idéen. De efterspørger heldigvis
ofte selv at komme i dialog og diskutere politik
med borgerne, så der er ingen grund til at lade
dem blive på rådhuset.

5

3
2

Et lokalt folkemøde er et stort arrangement – men det er ikke svært. Slet ikke,
hvis I får krydset disse otte punkter af. Læs vores guide til lokale folkemøder og
oplev den demokratiske samtale udfolde sig mellem politikere og lokalsamfund.

Udpeg en koordinator
Udpeg en forening eller en gruppe af
personer til at være folkemødets koordinatorer. Mange aktører skal inddrages,
og opgaver kan uddelegeres, men det er
vigtigt at vide, hvem der
har ansvaret og beslutningskompetencen.
Overvej at danne en
folkemødeforening,
som for eksempel
kan bestå af partiforeningerne
og meget gerne andre lokale
foreninger. I kan også spørge,
om kommunens sekretariat
kan hjælpe.

Engagér
civilsamfundet

Sørg for at involvere alle de engagerede
mennesker i kommunen. Skriv ud til
partiforeninger, spejderforeninger, idrætsorganisationer og andre frivillige foreninger
i kommunen og inviter til dem til et idémøde. Her kan I tale om, hvordan jeres
folkemøde skal se ud, og hvem der kan
bidrage med hvad.

Giv de unge medansvar

De unge kommer ikke af sig selv – og de dukker ikke
op, fordi I hyrer en dj. Sørg for at involvere dem og bed
dem bidrage med en debat eller et andet arrangement
om et emne, de brænder for. De politiske ungdomsorganisationer er oplagte at kontakte, men prøv også
at inddrage ungdomsuddannelser, højskoler og
efterskoler og hør, om der er grobund for et
samarbejde. Det er oplagt at gøre folkemødet
til en del af et undervisningsforløb.

Overvej, om der er andre grupper i lokalsamfundet,
der skal aktiveres med direkte henvendelser. Det kan
være de travle børnefamilier, som måske dukker op,
hvis deres børn kan prøve kræfter med spejderaktiviteter eller rollespil, mens far og mor taler politik.
Det kan også være andre grupper af borgere, som
skal hjælpes lidt på vej. Prøv at opspore en eller
flere repræsentant(er) for gruppen – det kan være en
forening, en beboerforening eller en boligsocial medarbejder – og præsentér dem for folkemødet. Måske
har de også meget på hjerte og vil være med?

7

Tænk økonomien ud
af boksen

Prik til
medierne

Vil kommunen hjælpe med at stille en
lokation til rådighed – og vil den yde et
tilskud, som kan hjælpe folkemødet i
gang? Måske kan lokale virksomheder
bidrage, og I kan søge penge hos
regionale eller nationale fonde og puljer.
Telte og lyd-udstyr er store udgifter, og
derfor er et sted med disse faciliteter
oplagt, hvis pengene er små. DUF rådgiver også om DUFs
InitiativStøtte,
som er en pulje
administreret
af DUF og
særligt målrettet unges
initiativer.

Tag kontakt til lokale
og regionale medier
for at få omtalt forberedelserne til
folkemødet. Sæt
plakater op i byen,
del flyers ud og
send et nyhedsbrev
ud til kommunens foreninger,
som de kan dele med deres
medlemmer. Send en pressemeddelelse ud og invitér lokale
og regionale medier til at dække
folkemødet. Hvis I har spændende, aktuelle talere, kan det
måske interessere nationale
medier også. Husk at dokumentere folkemødet undervejs – tag
billeder og lav interview blandt
publikum, så I har citater, der
kan bruges i evalueringen og
dokumentationen af folkemødet.
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Tag kontakt til DUF

Vi sparrer på koncept og program og
vejleder om, hvordan I rammer en bred
målgruppe med jeres folkemøde. Vi har
desuden mange års erfaring med inddragelse
af relevante civilsamfundsaktører og stiller
gerne vores viden til rådighed.

lokale folkemøder,
der rykker
Folkemøder

Folkeråd i Ringkøbing-Skjern
Hvad er vigtigt i dit liv? Hvorfor har du valgt at bo i
Vestjylland? Hvilke håb og bekymringer har du for fremtiden? Hvad skal vi med det lokale fællesskab? Hvilken
form for vækst ønsker vi i kommunen? Det er spørgsmålene, når der for fjerde gang indkaldes til folkeråd i
september på Vestjyllands Højskole. Et partnerskab
med Dagbladet Ringkøbing-Skjern får folkemødet
ud over rampen.

Folkemøde Møn
Det gik over arrangørernes vildeste forventninger, da
Folkemødet på Møn i 2014 debuterede på en mark
nær folketingspolitikeren Pernille Rosenkrantz-Theils
(S) sommerhus på Vestmøn. Selvom arrangementet blev
planlagt på tre uger, mødte 1800 deltagere op.
Allerede året efter var deltagerantallet mere end fordoblet.

Nyborg Folkemøde
Borgmester Kenneth Muhs greb friskt idéen, da tre af
kommunens borgere kom til ham med idéen om et lokalt
folkemøde. De tre frivillige mødte hinanden til
et borgertopmøde. De blev inspireret af borgmesterens
vision om mere åbenhed og dialog – og med et tilsagn
om økonomisk støtte fra kommunen gik de i gang med at
planlægge en folkemødedag. Et fuldtalligt byråd deltog
i programmet og trak masser af borgere til det gamle
borgerhus en lørdag i november 2015.

Rudersdal Folkemøde
Partiforeningerne i Rudersdal stod i 2013 bag et folkemøde på Havarthigaarden, kommunens gamle ostefabrik.
Folkemødet opstod som følge af et brændende ønske om
større fokus på det nære foreningsliv og borgerinddragelse
i Rudersdal. Folkemødet blev så positivt modtaget,
at det er blevet en fast begivenhed, som er vokset med
nye foreninger hvert år. I 2015 havde ungdomspartierne
for første gang deres eget telt.

Ollerup Demokratifestival
Ungdommen er uengageret, siges det indimellem.
Det er dog ikke tilfældet på Sydfyn, hvor elever fra
Ollerups frie skoler arrangerede en todages demokratifestival, som mundede ud i Danmarks største grundlovsmøde. Over 5000 mennesker lagde vejen forbi Ollerup
i 2015, og ambitionerne er endnu større for 2016, hvor
Svendborg Kommune nu støtter med politisk opbakning
og økonomi.
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kickstart dit
lokale folkemøde

inddrag nye grupper
i lokaldemokratiet
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case: unges foreninger og folkemøder

Unges foreninger:
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Hvad enten du er til folkemøde i din kommune eller tager turen til Folkemødet på
Bornholm i juni, kan du møde foreningsaktive unge fra DUFs medlemsorganisationer.
De unges foreninger er nemlig til stede på folkemøder rundt omkring i Danmark,
hvor de lægger op til debat om alt fra unges løn- og arbejdsvilkår til flygtninge- og
asylproblematikken, unges europæiske engagement og meget andet.
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Derfor tager vi til folkemøde

Dansk Folkepartis Ungdom

Europæisk Ungdom

ser folkemøder som en platform til at
tale politik med unge under mindre
formelle rammer.
”Det er vigtigt for os at komme ud lokalt
og tale med unge fra alle samfundslag
om, hvordan de mener, at vores samfund skal se ud. De lokale folkemøder
skaber en ramme for os til at møde de
unge dér, hvor de er,” siger Christian
Bülow, folkemødeansvarlig i Dansk
Folkepartis Ungdom.

tager til folkemøder for at få flere unge
til at tage stilling til og engagere sig i
europapolitik.
”Vi tror på, at mere viden om EU hos
borgerne medfører større interesse og
engagement i det europæiske demokrati.
Vi tager til folkemøde for at skabe en
bredere og mere intensiv debat om europæisk politik, så danske unge danner
deres holdninger til EU på et oplyst
grundlag,” siger Nadia Deis, organisatorisk næstformand i Europæisk
Ungdom.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungdom
bruger folkemøder til at starte en
samtale med borgere – unge som ældre,
politikere og potentielle samarbejdspartnere.
”I år er det fjerde gang, at DFUNK
tager til Folkemødet på Bornholm.
Det gør vi, fordi vi ønsker at samle
unge, politikere og andre interesserede
til en samtale om flygtninge- og asylområdet i Danmark og skabe en debat
baseret på fakta og viden,” siger landsformand Aja Lykke Heinze.

HK Ungdom

baptistSpejderne

er på folkemøder for at give unge en
stemme i den politiske debat.
”Folkemødet på Bornholm giver anledning til at sætte fokus på forskellige
politiske temaer og mulighed for at
deltage i adskillige debatter med diverse
interessenter. Unge bliver tit glemt eller
overset i den politiske debat, og ofte
er det gamle mænd i jakkesæt, der har
ordet og magten. Vi tager på Folkemødet
for at minde de gamle mænd om også
at lytte til og inddrage unge i debatten,”
siger Karina Nicolaisen, formand i HK
Ungdom.

bruger folkemøder til branding af fælles
projekter.
”Folkemøder giver os som spejderkorps
mulighed for at komme i kontakt og
dialog med politikere og borgere og vise,
hvordan vi som spejdere engagerer os i
det samfund, vi er en del af. Samtidig
kan vi i samarbejde med de andre spejderkorps skabe opmærksomhed om det
at være spejder og vores store fælles
projekter som Ungdomsøen, Spejdernes
Lejr 2017 og vores fælles forening
Spejderne,” siger Majvi Weiss, vicespejderchef i Danske Baptisters
Spejderkorps.

Fakta
DUFs medlemmer udgør
kernen i det danske
civilsamfund og tæller alt
fra spejdere til studenterorganisationer, religiøse
foreninger, miljøorganisationer, udviklingsorganisationer, de politiske
ungdomsorganisationer
og mange flere.
Se alle DUFs medlemsorganisationer på
duf.dk/medlemmer

infografik

DUF TAGER TEMPERATUREN PÅ
DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

ENGAGEMENTET MANGLER IKKE
Næsten 70 procent af danskerne vurderer,
at de enten er interesserede eller meget
interesserede i politik og samfundsforhold.

Dialog og deltagelsen i demokratiet er hjørnesten i vores rolle som
borgere i Danmark. Men hvordan ser det egentlig ud med debatten,
deltagelsen og samtalen mellem borgere og politikere.?

AKTIV POLITISK DELTAGELSE

DUF fokus
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POLITIKERNE FORSVINDER EFTER VALG
Over 60 procent af danskerne mener ikke, at politikerne
er gode til at møde borgerne imellem valgene.
GRAFIK for DUF: RIKKE AHM
TEKST: CHRISTIAN KLAUBER

TONEN MINDSKER LYST
Over halvdelen af danskerne er enige i, at
tonen i den politiske debat online mindsker
deres lyst til at give deres
mening til kende.

UNGE MÆND PÅ SOFAEN
Da 85,9 procent af danskerne sidste sommer stod i kø til valgstederne for at stemme til Folketingsvalget, var der 100.000 ﬂere
kvinder end mænd, der satte deres kryds. Det var især de unge
mænd, der foretrak sofaen
frem for stemmeboksen.

Kilder:”Undersøgelse af danskernes holdning til politik, demokrati og
deltagelse”, foretaget af Epinion for DUF, og ”Valgdeltagelsen og
vælgerne til Folketingsvalget 2015” af Yosef Bhatti, Jens Olav Dahlgaard,
Jonas Hedegaard Hansen og Kasper Møller Hansen.
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Tre ud af ﬁre har deltaget i en politisk aktivitet, fx i en
online debat, en demonstration, skrevet under på en
underskriftsindsamling eller udtrykt en holdning
på et socialt medie.
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Sociale medier er
M
en megafon, der
kræver styring
og kontrol

Det, der
begejstrer ved
platforme som
Facebook og Twitter,
er, at alle kan deltage og komme ud
med alt. Men hvis
debatten skal være
produktiv, bliver vi
nødt til at styre det
meget mere.

Af Cecilie Meldgaard Goth

Mads P. Sørensen, seniorforsker

Digitalt kørekort: Vi skal have nye regler for debatten, hvis sociale medier skal
udnytte deres potentiale for at inddrage flere stemmer i den demokratiske samtale,
lyder det fra eksperter i vores adfærd online.
eningerne om de sociale medier
og den politiske debat på nettet er
mange. Facebook bliver kaldt det
nye digitale forsamlingshus, men
beskyldes også for at være et ekkokammer,
hvor brugerne rygklapper hinanden og aldrig
bliver klogere.
Underminerer de sociale medier vores
debatkultur, eller har de potentiale til at
styrke den demokratiske samtale i Danmark?
DUF Fokus bad Vincent Hendricks, professor
ved Københavns Universitet, og Mads P.
Sørensen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, der begge forsker i sociale medier, om
at give deres bud.

Nettet kan give debatten nuancer

Illustration Mikael Skotting

Interviewet med de to eksperter finder også

meget passende sted i det virtuelle rum,
nemlig som videoopkald over Skype.
Mads P. Sørensen toner frem på skærmen
fra sit kontor på Aarhus Universitet, og bag
ham kan man skimte fyldte reoler med ringbind og tidsskrifter. Han er seniorforsker ved
Dansk Center for Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab og har lavet en undersøgelse af 170 folketingsmedlemmers daglige
aktivitet på Facebook i løbet af juni 2014.
”Facebook og Twitter har åbnet den politiske debat for nogle nye grupper, og på den
måde har vi fået mulighed for at få mange
flere nuancer med i enhver politisk diskussion. Hvis den ellers foregår på en ordentlig
måde,” siger Mads P. Sørensen og peger på,
at vi med de sociale medier har fået et forum
for politisk debat og stillingtagen, der appel-
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Samtaler uden ansigt begrænser
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Mens Mads P. Sørensen taler, lytter Vincent
Hendricks opmærksomt fra sin skærm i
København. På væggen bag ham er der ingen
ringbind, men derimod jakker i noget, der
ligner både voksen- og børnestørrelser.
Vincent Hendricks er professor i formel filosofi og leder af Center for Information og
Boblestudier ved Københavns Universitet,
hvor han blandt andet undersøger, hvordan
negative informationsbobler som shitstorms
og smædekampagner opstår på de sociale
medier.
”Nettet har givet os alle sammen en megafon til offentligheden og gjort, at flere forskellige grupper og synspunkter har fået
mulighed for at komme til orde og blive hørt.
Men samtidig har vi også fået en ny virkelighed, som vi skal lære at agere i – også når vi

BLÅ BOG
Navn: Vincent
Fella Hendricks
Profession: Professor i formel
filosofi ved Københavns Universitet
siden 2009. Leder af
Center for Information og Boblestudier – et nyt, tværdisciplinært
forskningscenter, der med
14,4 millioner kroner i støtte fra
Carlsbergfondet skal undersøge,
hvordan informationsbobler opstår.
Vincent Hendricks har ikke selv en
profil på hverken Facebook, Twitter
eller Instagram.

diskuterer politik – og dér har
lang vej igen,” siger Vincent
Hendricks. Han forklarer, at det
nye offentlige online-rum har
store begrænsninger, når det kommer til at kunne aflæse gestik og ansigtsudtryk. Noget, mennesker ellers
har brugt i alle former for samtaler de
sidste 250.000 år.
”Det er jo påfaldende,
at det her interview foregår
via Skype og ikke skriftligt
på en blog. Der ligger meget
i, at jeg kan se, hvordan I
reagerer på mine udsagn. Det
gør, at jeg kan tilpasse og ændre
mine ytringer, så I ikke misforstår mig,”
påpeger Hendricks.

vi

Skriftlig dialog kræver styring
Mads P. Sørensen er mere optimistisk på
den online debats vegne end sin københavnske kollega. Hans undersøgelse af
folketingspolitikernes online debataktivitet
viste, at de sociale medier allerede lægger
rum og ”vægge” til udbytterige politiske
diskussioner. Men den skriftlige dialog
kræver styring, og at deltagerne gør sig
særligt umage for at undgå misforståelser,
understreger han:
”Jeg har interviewet politikere, som er
meget aktive i debatter på Facebook, og de
fortæller, hvordan de bruger rigtig meget tid
på at være til stede og hele tiden rette ting,
hvis der opstår misforståelser. De politikere
får et stort udbytte af interaktionen på
Facebook, fordi de har noget, der ligner en

Flere eksperimenter og mere disciplin

samtale med andre derinde, men det kræver
en indsats. Hvis du bare smider et statement
ud og så lader det løbe løbsk, kommer der
sjældent noget godt ud af det.”

Tag online-udsagn bogstaveligt
I København markerer Vincent Hendricks
for at få ordet og bryder ind, da han kan se
og høre, at Mads P. Sørensen holder en kort
pause i sin talestrøm.
”Vi skal forstå, hvad det vil sige at bruge
de nye kommunikationsformer til at debattere på. Og vi skal forstå, at vores onlineudsagn skal tages lige så bogstaveligt, som
de ville være blevet i en samtale ansigt til
ansigt i den virkelige verden,” indskyder
Hendricks og giver ordet tilbage til sin forskerkollega i Aarhus:
”Vi har været for naive i vores tilgang til
den nye teknologi. Det, der begejstrer ved

Den online samtale vil dog aldrig kunne erstatte det fysiske møde mellem mennesker
ifølge de to eksperter i sociale medier. Heller
ikke selvom vi bliver bedre digitalt dannede
og teknologien mere udviklet.

platforme som Facebook og Twitter, er, at
alle kan deltage og
komme ud med alt.
Men hvis debatten
skal være produktiv,
bliver vi nødt til at
styre det meget mere.
Det betyder ikke, at
vi skal blokere visse
synspunkter, men vi
skal stille krav til,
hvordan folk udtrykker sig. For eksempel
Vincent Hendricks
at det ikke skal være
tilladt at komme
med personlige trusler,” fortsætter Mads P.
”Facebook har for nyligt indført fem forSørensen.
skellige emojis, så der er begyndt at komme
tiltag til at sofistikere vores interaktioner på
Kollektivet kan gøre os klogere
nettet. Jeg tror dog ikke, at det nogensinde
På længere sigt vil vi blive bedre til at begå
bliver den samme form for samtale, vi har

online som offline. For det fysiske rum forpligter på en helt anden måde, end det virtuelle gør,” siger Vincent Hendricks.
”Og netop fordi der er og altid vil være
forskel på online- og offline-samtaler, skal
vi udvikle begge dele. Så vi skal også eksperimentere meget mere med nye former
at mødes på ansigt til ansigt,” bryder Mads
P. Sørensen ind.
Han peger på, at den type af eksperimenter allerede er godt i gang på steder som
Folkemødet på Bornholm og ved lokale folkemøder rundt omkring i landet.
”Det er supergode initiativer, og
vi skal have meget
mere af den slags,”
opfordrer han til.
”Så flere eksperimenter og
mere disciplin
er vejen frem,”
indskyder Vincent
Hendricks med høj
stemme og slår sin
knyttede næve i
bordet.
De begynder begge at grine over det
bombastiske udbrud og takker hinanden for
snakken og for god ro og orden i det virtuelle
rum, inden de logger af Skype og bevæger
sig ud i den fysiske verden igen.

Vi skal forstå, hvad det vil sige at
bruge de nye kommunikationsformer til
at debattere på. Og vi skal forstå, at vores
online-udsagn skal tages lige så bogstaveligt,
som de ville være blevet i en samtale ansigt
til ansigt.”

juni 2016

lerer til os, og som vi nemt integrerer
i vores hverdag.

Navn: Mads P.
Sørensen
Profession: Seniorforsker ved Dansk
Center for Forskningsanalyse på
Institut for Statskundskab
ved Aarhus Universitet.
Mads P. Sørensen undersøgte i
juni måned 2014 al trafik på 170
folketingsmedlemmers facebooksider. I løbet af den måned lavede
politikerne i alt 3.085 opdateringer.
2.721 af opdateringerne havde
politisk karakter. 43 procent af opdateringerne førte til samtaler med
følgere/venner, enten mellem borgere
eller med politikeren involveret.
Over 35.000 individuelle borgere
deltog i disse samtaler og ikke bare
med likes, men også ved at kommentere.
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os på de sociale medier og dermed også få
mere brugbare politiske samtaler online. Det
er begge forskere overbevist om.
For Mads P. Sørensen er håbet især, at
vi får plads til flere nuancer i fremtidens
politiske debatter:
”I vores debatkultur i dag skal man på
ganske få sekunder kunne sige, hvad man
mener om et eller andet og helst uden at
nuancere sit synspunkt for meget. Der går
meget viden og oplysning tabt på den bekostning.”
Han efterlyser samtaler og debatter, der ikke
kun handler om at være for eller imod, men
hvor der er tid og rum til at udfolde de mange
synspunkter, der befinder sig deri-mellem.
Vincent Hendricks nikker. Han håber også,
at vi med tiden etablerer en online debatkultur, hvor vi reelt diskuterer og lytter på
tværs af forskellige holdninger og grupper og
udnytter den enorme viden, som kollektivet
ligger inde med online:
”At have meninger koster ikke noget, men
at bruge meningsudvekslingen med andre
mennesker til at opbygge viden og blive klogere er tidskrævende og tungt ad helvede til.
Lige nu har vi en samtaleform på nettet, hvor
vi sjældent læser mere end de to-tre første
linjer i de første kommentarer, og BOOM
så danner vi en holdning derfra. Det er der
sjældent nogen, der bliver klogere af.”

Politisk aktiv med
friheden som indsats
Danske unge fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom, Venstres Ungdom, Radikal Ungdom,
Konservativ Ungdom og Liberal Alliances Ungdom tog ved folketingsvalget i 2015 deres
ungdomspolitiske kollegaer fra Egypten med bag kulisserne.
Efter de folkelige opstande, som i 2011 væltede præsident Hosni Mubarak, kan det under
militærregimet i Egypten nu betyde fængsel og tortur at være politisk aktiv. Men der findes
stadig unge egyptere, der som Tamer Samy fra Det Egyptiske Socialdemokrati kæmper for
unges indflydelse og en demokratisk fremtid for deres land. Han blev især inspireret af det
samarbejde og den samtale, som de danske politikere førte med hinanden bag kameraerne.
”I Egypten kan partierne ikke engang enes om at mødes i offentlige debatter på tværs af
ideologiske skel, så der er langt fra Danmark til Egypten, hvad den demokratiske samtale
angår. Men vi kan tage visionerne om demokrati og politisk deltagelse med hjem,” siger
Tamer Samy.
De danske politiske ungdomsorganisationer har siden 2012 haft et netværk med egyptiske
ungdomspolitikere støttet af DUF under rammerne af Det Arabiske Initiativ, Institut for
Flerpartisamarbejde (DIPD) og Dansk Egyptisk Dialog Institut (DEDI).

+400.000.000
støttekroner modtager danske medier
hvert år på baggrund af krav om egenproduktion af nyheder og behandling af
politiske emner. DUF arbejder for, at
mediernes rolle som platform for en god,
demokratisk samtale også bliver et kriterium for at få mediestøtte.

DUF tilbyder rådgivning til
kommuner, foreninger og andre
aktører, der vil styrke det lokale
demokrati med et folkemøde. DUF
deler best practice og stiller sit
store politiske netværk til rådighed.

flere børn og unge blev medlemmer
i en af DUFs medlemsorganisationer
sidste år. De politiske ungdomsorganisationer fik 40 procent flere
medlemmer fra 2014 til 2015.
Ny forening sætter dialog
på dagsordenen

Mad er godt for
demokratiet

Frivillige eksperter i dialog uddanner danske
unge, så de bliver klædt på til at gå i dialog
om samfundets udvikling og livets store
spørgsmål. Foreningen DIALOGIK er stiftet
af tidligere dialogambassadører fra DUFs
medlemsorganisationer. Over 15.000 unge i
Jordan, Egypten og Danmark har mødt DUFs
dialogambassadører og fået redskaber til
bedre dialog. Det er disse erfaringer, medlemmerne i DIALOGIK bygger videre på.
Der er behov for større gensidig forståelse
og respektfuld dialog mellem mennesker i
og uden for den offentlige debat, mener de.
Derfor har de både holdt pop-up-dialogaktiviteter for københavnere og en workshop for
folkekirkepræster, imamer, buddhister og en
rabbiner. DIALOGIKs unge vil også fremme
den åbne dialog på Folkemødet på Bornholm.

Når du vil fremme dialog mellem forskellige
mennesker, så er det en god idé at sørge for
lidt lækkert at fylde i maven.
”Fællesspisning er en frugtbar vej til at
samle folk med forskellige baggrunde. Når
vi spiser sammen, opnår vi flere positive
effekter. Vi indgår i sociale relationer, vi er
en del af lokalområdet, og vi opnår gennem
samværet en højere grad af livstilfredshed,”
forklarer direktør for Institut for Lykkeforskning, Meik Wiking, på KFUM og KFUK
i Danmarks hjemmeside og i magasinet
Markant. Skal fællesspisningen virkelig
inkludere og bygge relationer, beder du også
deltagerne om selv at stå for indkøb, madlavning og opvask. Det praktiske samarbejde
omkring måltidet spiller nemlig også en
vigtig rolle, siger lykkeforskeren.

Det er vigtigt for mig,
at Det Fynske Folkemøde ikke har et tema. Styrken
ved lokale folkemøder er, at
forskellige samtaler har lov til
at udfolde sig. Vi spidsvinkler
i det daglige, men her giver
vi folk mulighed for at tale ud.
Elisabet Svane, politisk redaktør på
Fyens Stiftstidende og initiativtager til
Det Fynske Folkemøde
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Tamer Samy (th.) var en af de 14 egyptiske ungdomspolitikere, som i folketingsvalgkampen 2015 fulgte danske ungdomspolitikeres arbejde og
oplevede demokratisk samtale fra første parket: alt fra tv-debatter og valgmøder på gymnasier og universiteter til uddeling af flyers, roser og ispinde
på gader og stræder.

Snart får 15.000 unge ordet og
mulighed for at dele deres tanker,
visioner og drømme for fremtidens
samfund med hinanden og landets
politikere, meningsdannere, virksomheder og organisationer. Ungdommens Folkemøde fylder den
8. og 9. september 2016 for første
gang Søndermarken i København
med arrangementer, debatter og
workshops.
Ungdommens Folkemøde er
inspireret af Folkemødet på Bornholm. Ved at lægge de unges folkemøde i september håber arrangørerne, at mange tusinde unge under
uddannelse vil deltage. Flere elevorganisationer og politiske ungdomsorganisationer har meldt deres
ankomst.
”Demokratiet bliver konstant
udfordret, og med Ungdommens
Folkemøde vil vi lave et stort samfundslaboratorium, hvor ingen
spørgsmål er dumme, og hvor demokratiet finder sin form mellem deltagerne,” forklarer Olav Hesseldahl,
medstifter af UngdomsBureauet,
som står bag Ungdommens Folkemøde. Find mere information på
www.ufm16.dk.
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Fysisk og mentalt gavner det
mennesker at opholde sig i det fri.
Derfor er det en god idé, når unge
foreningsaktive samles i forskellige
af lokalområdets grønne arealer.
Det siger Dalia Amor Conde fra
Syddansk Universitet, som forsker
i effekten af at opholde sig i byens
grønne rum. ”Spejdere bruger parken på en anden måde end hundelufteren, der blot går gennem den.
Spejdere udforsker krogene, klatrer
i træerne og laver bål. Ved at bruge
parkerne på den måde skaber man
mennesker, som har en højere grad
af forståelse for naturen, hvilket
igen virker positivt på det fysiske
og psykiske helbred,” siger forskeren i FDF LEDEREN.

Ungdommens
folkemøde tager
form
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Foreninger har
sundt forspring

Foto: Fyens Stiftstidende

Foto: Martin Thaulow, Good People
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■ TALETID: Hvis du har noget på hjerte, er
Folkemødet det rigtige sted. Her er et hav af
muligheder for at finde en spændende debat
og en tændt mikrofon, hvor du kan komme
til orde.

■ ØJENHØJDE: Der er stor chance for at fange en politiker,
der har tid til at lytte. Her er det Kristian Thulesen Dahl (DF),
der interesseret ser over skulderen på en folkemødedeltager.
■ ANKOMST: Som til enhver anden festival skal du indkvarteres, inden du kan komme i gang med alt det sjove. På Bornholm lander du direkte i
Folkemødet, når du lægger til ved havnen i Allinge.

alle kan være med
Tekst af Christian Klauber Fotos Søren Svendsen

D

emokratiet er for alle, der vil være
med. Det er en tradition i Danmark,
og det er grundstenen i Folkemødets
koncept. Derfor kan alle lovlige danske organisationer, foreninger, virksomheder,
partier og private arrangere events på Folkemødet, så længe de opfylder nogle få krav.
Det kan være taler, debatter, seminarer,
workshops eller noget helt femte.
At alle kan være med, gælder også for
Folkemødets deltagere, og derfor er alle
arrangementer åbne og gratis at deltage i.
Formålet med Folkemødet er at styrke

demokratiet i Danmark. Folkemødet skal
understøtte den demokratiske dialog
med og mellem borgere, foreningsliv og
politikere. Samtidig skabes en ramme
for møder med og mellem beslutningstagere og interesseorganisationer på alle
de politiske niveauer, der inspireres til
politikudvikling, og befolkningens indflydelse på og forståelse af samfundets
rammer udvides. Det sker blandt andet
ved at give alle borgere chancen for at
møde beslutningstagerne ansigt til ansigt,
stille spørgsmål og tale med politikerne.

Folkemødet på Bornholm virker. Flere
og flere tager til Bornholm i juni måned
for at opleve den demokratiske samtale
i praksis. Her er debat, nærkontakt og
dialog i øjenhøjde mellem politikere
og borgere. Det er dén demokratiske
samtale og meningsudveksling, der skal
gennemstrømme alle folkemøder, så
vi skaber velfungerende lokalsamfund,
vi har lyst til at være en del af. Og det
er dén version af demokratisk dialog,
lokale folkemøder nu breder ud over hele
Danmark.

■ HYGGE: Ingen festival uden mad. På Solskinsøen er der masser af muligheder for at finde en plet, hvor du kan fortsætte samtalen, mens
du nyder en bid brød.
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Mød motivet

et showoff
med en særlig nerve
En facebooktråd bliver bare aldrig lige så sjov som at debattere ansigt til ansigt.
Fortalt til June Risum Scheibel Foto Martin Thaulow, Good People

B

illedet er taget under finalen i DM i
debat på Gæstgiveren på Folkemødet
i 2015, og jeg husker bedst lyden af
min puls i ørerne. Jeg debatterer prostitution
med Alexander Grandt Petersen fra DSU,
og jeg bliver så opslugt af debatten, at jeg
glemmer alt andet. Der kommer en særlig
nerve i udvekslingen af argumenter, når man
debatterer ansigt til ansigt. En facebooktråd

bliver bare aldrig lige så sjov. Det er noget
helt andet at stå og se nogen i øjnene.
DM i debat er en sportsgren, hvor vi konkurrerer, ligesom når man kæmper om, hvem
der kan score flest mål i en fodboldkamp eller springe højest til atletikstævnet. Debatten
er et sæt af kompetencer, du viser frem, og
så ser vi, hvem der er bedst. På den måde er
det et showoff. For os, der kan lide at debat-

tere, er det jo vildt fedt, og der er DM i debat
virkelig en scene, der vil noget!
Men der er også en anden og vigtig del af
debat, som foregår på det mere uformelle
plan. Den dialog, der er en videreudvikling
af den normale samtale, hvor det handler om
at blive klogere, at udveksle synspunkter og
prøve at nuancere den måde, man opfatter
verden på. Det er svært at gøre i DM i debat.

Vera Rosenbeck er 20 år og var medlem af Venstres Ungdom, da hun i 2015 stillede op til DM i debat. Siden har hun meldt sig ind i
Liberal Alliances Ungdom. Hun meldte sig ind i et politisk parti som 12-årig og blev som 15-årig formand for Danske Skoleelever.

DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer.
DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet.
Scherfigsvej 5 | 2100 København Ø
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