
Demokrati 
under åben 
himmel
Fire dages festival hvor politikere,  
organisationer og borgere mødes.

FOLKEMØDET 2011
15. - 18. JUNI 2011
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Reservér 15. - 18. juni 2011 
til en fornyelse i dansk 

politisk liv.

FOLKEMØDET er Danmarks første 
festival om samfundets muligheder og udfor-
dringer. En ny unik national platform med åbne 
debatter, hvor politikerne møder borgere, er-
hvervsfolk og organisationer under uformelle 
former på bornholmsk klippegrund.

FOLKETINGETS PARTIER HAR MELDT DERES ANKOMST, 
det samme har flere af de danske Europaparlamentarikere.

Du er med til at skabe Folkemødet ved at deltage som pub-
likum, debattør eller arrangør.

Ønsker din organisation at være arrangør kræver det, at I 
byder ind med et arrangement, der er åbent for alle, gratis 
at deltage i og relevant i en demokratisk sammenhæng.

Inspirationen til Folkemødet kommer fra den svenske
Almedalsveckan. Følg med i udviklingen af Folkemødets 
program på www.folkemødet.dk.

”Jeg glæder 
mig til at deltage i Folkemødet 

2011 på Bornholm og opleve den første 
politik-festival i Danmark. Det er nye tider 

efter den globale krise, og det gælder om at sikre 
det danske velfærdssamfund. Når jeg taler med 
danskere, i alle aldre, oplever jeg en ægte lyst til 
at diskutere, hvordan vi fortsat kan udvikle vores 

velfærd - og derfor er i år det helt rette tids-
punkt for en politik-festival.”

Lars Løkke Rasmussen
Statsminister
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FOLKEMØDET formes af dem der byder ind med arran-
gementer, fx: 

PANELDEBATTER - om emner som dansk velfærdsteknologi, 
Øresundsregionens potentialer mm.

SEMINARER - bl.a. om, fremtidens energiforsyning, det trygge 
Danmark m.m. 

NY VIDEN TIL DEBAT - præsentation af den nyeste forskning 
om samfundets udfordringer.

DEN VARME STOL - spørgetime med en politiker, en forsker 
eller en politisk kommentator.

MINGLE-PARTIES - mød hinanden på tværs under afslappede 
former.

Din deltagelse og jeres arrangement skaber Folkemødet.

FOLKEMØDET
afholdes i Allinge på
Bornholm 
d. 15. - 18. juni 2011.

Få mere inspiration på 

www.folkemødet.dk

“Folkemødet 
på Bornholm er en vaskeægte 

vitaminindsprøjtning i den politiske 
debat. Det kan kun styrke folkestyret, at 

vi giver os tid til at diskutere med hinanden 
- også udenfor Christiansborg. Jeg glæder mig 

til at deltage og håber, at Folkemødet vil 
blive til en tilbagevendende begiven-

hed i den politiske kalender.”

Helle Thorning-Schmidt
Partileder MF
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Harald Børsting Lars Nørby JohansenBertel Haarder

FOLKEMØDET gennemføres med tilskud fra bl.a.  
Bornholms Vækstforum, LAG-Bornholm, Indenrigs-  
og Sundhedsministeriet, Sparekassen Bornholms Fond  
og Bornholms Brand. 
Se samtlige samarbejdspartnere/sponsorer på  
www.folkemødet.dk

Information for arrangører og besøgende samt  
presseakkreditering: 

5692 1308 • folkemoedet@brk.dk   
www.folkemødet.dk

Winni Grosbøll
Borgmester

FOLKEMØDET  
har opbakning fra blandt andre

Folketingets partier

Bertel Haarder  
 Indenrigs- og sundhedsminister

Lars Nørby Johansen  
  Formand for Bornholms Vækstforum

Harald Børsting  
 Formand for LO

Politiken, Altinget.dk og dknyt

Kommunernes Landsforening

Öresundskomiteen

•

•

•

•

•

•

•

”Bornholm 
besidder en magisk natur-

kraft. På øens afgrænsede område 
er der mulighed for at opnå ro, koncen-
tration, identitet og sammenhold, som 
skabes gennem flere dages ophold på 

en ø, som ikke ligner nogen anden 
i Danmark.”
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