FORENINGEN FOLKEMØDET

INDSATSOMRÅDER OG PEJLEMÆRKER
FOR UDVIKLING AF FOLKEMØDET

FORENINGEN FOLKEMØDETS
FORMÅL OG ROLLE
Vores formål er at styrke det danske
demokrati ved at mindske afstanden og
øge tilliden mellem borgere og
beslutningstagere.
Det gør vi primært på Folkemødet i uge 24.

FORENINGEN FOLKEMØDETS ROLLE
Foreningen Folkemødet vil i tæt samspil med alle arrangører på
Folkemødet styrke og videreudvikle den demokratiske deltagelse.
Derfor vil vi:
• Skabe de bedst mulige rammer for samtale
• Invitere til at tænke nyt om aktuelle samfundsudfordringer
• Teste formater året rundt, der kan understøtte den demokratiske
deltagelse
• Igangsætte debatter, iværksætte undersøgelser og dele
viden om udvikling af demokratiet

FOLKEMØDET I UGE 24
Folkemødet i Allinge er en fysisk
ramme. Et samlingspunkt. Et
værksted. En demokratisk
ambition. Folkemødet er samtale,
deltagelse og fællesskab.

Derfor vil vi:
• Et mangfoldigt Folkemøde, hvor dem vi taler om,
taler selv
• Et Folkemøde, der også rummer dem, der ikke har
store økonomiske eller organisatoriske ressourcer
• Et Folkemøde som platform for at udvikle nye måder
at engagere og involvere folk på
• Et Folkemøde der bidrager til aktivt
medborgerskab
• Et Folkemøde som laboratorium for løsninger på
fælles samfundsudfordringer
• Et Folkemøde der udvikler den fysiske ramme i Allinge
• Et Folkemøde, der lader sig inspirere af
mennesker, idéer og løsninger, der er fostret
uden for landets grænser.

ET BÆREDYGTIGT FOLKEMØDE
Foreningen Folkemødet vil et økonomisk, socialt og klimamæssigt
bæredygtigt Folkemøde.
Derfor vil vi:
• Arbejde for et stærkt økonomisk fundament via langsigtede aftaler med partnere, fonde
og arrangører
• Styrke og udvikle Foreningens sekretariat
• Mindske Folkemødets klimaaftryk via ambitiøse målsætninger
• Medvirke til at priser på Folkemødet ikke løber løbsk
• Øge gennemsigtigheden i vores arbejde, så det er tydeligt hvilket grundlag Foreningen
virker og træffer beslutninger på
• Fortsat sikre lokal og national opbakning

FOLKEMØDET

SAMTALE – DELTAGELSE - FÆLLESSKAB

