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Heldigvis svarer 7 ud af 10 samtidig, at de
mener, det har en stor betydning for vores
demokrati, at man taler med nogen, man
er politisk uenig med.

Vibe Klarup, formand i
Foreningen Folkemødet
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I kan frit bruge ideerne direkte eller
som inspiration.
Tak til de mere end 200 deltagere i Folkehøringerne og tak til jer, som vil arbejde
videre med ideerne. I er ‘Danmarks Modigste Demokrater’.

Særligt tak til Højskolerne, Frirummet, Danmarks
Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd for
at være medskabere af Folkehøringerne.
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Folkemødet og vores partnere bag Folkehøringerne inviterer politikere, foreninger,
virksomheder og borgere til at prøve ideerne af i virkeligheden.
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7 ud
af 10

Foreningen Folkemøde skabte folkehøringerne til udvikling af demokratisk engagement i Danmark. Vi holdt 5 regionale Folkehøringer. Mere end 200 borgere fordelt
over hele Danmark deltog i udviklingen af
dette idekatalog. Ingen kendte hinanden på
forhånd og alle deltog på lige fod. Deltagerne havde det til fælles, at alle var optaget af
vores demokrati og mødet mellem mennesker med forskellige meninger. Ambitionen
med vores 5 regionale folkehøringer var,
at danskere fra hele landet skulle udvikle
konkrete ideer til tiltag, der kan styrke
dialogen og samtalen mellem mennesker,
som er uenige. Resultatet ser I her.
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Folkemødets vision er at bygge bro mellem
borgere og beslutningstagere og styrke den
demokratiske samtale.

Det kan vi kun gøre sammen med andre.
Med borgerinddragelse og med de foreninger, organisationer og virksomheder
som støtter op om Folkemødet og Folkehøringerne.
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Faktisk oplever knap hver tredje dansker, at
coronakrisen har gjort det sværere eller meget sværere at tale politik med mennesker,
de er uenige med. Det er jo foruroligende.

Camilla Laudrup,
direktør i Foreningen
Folkemødet
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V E L KO M M E N

Efter et år med Coronabobler og ekkokamre er der brug for nye ideer, der kan
forny den demokratiske debat. En undersøgelse, som Norstat Danmark har lavet
for Folkemødet viser, at et flertal af danskerne sjældent taler politik med nogen, de
er uenige med. Og coronakrisen har gjort det sværere at tale med mennesker, man
er politisk uenig med.

INTRODUKTION

Deltagerne i Folkehøringerne har selv beskrevet deres ideer. Foreningen Folkemødet
har foretaget mindre redaktionelle tilpasninger og opsat kataloget.
Idékataloget med borgernes idéer er udviklet af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Frirummet, Dansk Folkeoplysnings Samråd
og Højskolerne. Alle idéer er til fri afbenyttelse med henblik på videre realisering.
Den demokratiske samtale, der foregår i
Allinge under Folkemødet, skulle bredes ud
til hele landet.
Derfor udviklede og afholdt Foreningen
Folkemødet en række borgerinddragende
folkehøringer, hvor over 200 borgere var
involveret i idéudviklingen. Målet var at
skabe nye forbindelser mellem mennesker
med forskellige meninger. Deltagerne var
borgere, foreningsaktive, erhvervsledere,
meningsdannere og politikere.

Idékataloget er delt med Folkemødets partnere, deltagerne i Folkehøringerne og på
Folkemødets hjemmeside og sociale medier.
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Målet var at opnå en blandet sammensætning af deltagere på tværs
af interesse- og fagfelter, alder og
social baggrund, så deltagerne
repræsenterede et så bredt
udsnit af borgerne i regionen
som muligt. Rekrutteringen
fandt sted gennem Foreningen
Folkemødets partnere og sociale medier.
Folkehøringerne foregik digitalt
for at give større mulighed for
borgere uden for regionernes storbyer at deltage. Under eventet blev
borgerne inddelt i mindre grupper,
der sammen skulle diskutere hvordan
man møder folk man er uenige med. I løbet af workshoppen skulle deltagerne flere
gange ud i grupper for så at skabe idéer til,
hvordan man kan forbedre sådanne møder.
Dette katalog er bygget op om borgernes
idéer. Alle idéer præsenteret til høringerne
er inkluderet, hvor nogle er blevet sammensat og redigeret.

Fri dialog

Debat i hverdagen

I andres sko

På spil
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Deltagerne ønsker at fremme dialog og debat, som
ikke er resultatorienteret. Mange af idéerne fokuserer på at inkludere dem, der ikke har indflydelse på
debatter og fora i forvejen.

DEMOKR ATID – AT BLIVE SAT I K ASSE

Debat uden fordomme
Den demokratiske debat i Danmark lider under
en tendens til at sætte sin(e) modstander(e) i en
“kasse”; om det så er kassen “klima-tosse” eller
“anti-vaxxer”. For at gøre op med den tendens
foreslås undervisning i debat uden fordomme, så
vi alle kan blive klogere på, hvad det gør ved en
debat, at man sætter folk, eller selv bliver sat i
kasser. Undervisningen kunne tage udgangspunkt
i nogle fysiske kasser, som tildeles deltagerne alt
efter om deres modstandere sætter dem i en
bestemt kasse.
Herefter er det vigtigt at have dialog om, hvad
det gjorde ved samtalen og forståelsen af hinanden, og man kan herefter diskutere, hvordan man
kan undgå det i fremtiden. Undervisningen kan
tage udgangspunkt i nogle bestemte emner eller
dilemmaer, og deltagerne kan i løbet af samtalen
vælge at stoppe, for at sætte en taler i en kasse.
Kassen kan være en fysisk kasse, eller et symbol,
som f.eks. hatte eller lign.
6

Realisering af denne idé kunne ske gennem foreninger eller uddannelsesinstitutioner. Eller af
enhver anden person eller forening der har lyst til
at tage idéen til sig.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland

LOK ALE BORGERTING

Debat som lokalpolitikerne lytter til

Realisering af denne idé skulle ske gennem
kommunen.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden
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Kommunalpolitikere skal også deltage, men i en
lyttende rolle, så borgertingets forslag kan bringes
videre til kommunalbestyrelsen, idet kommunalbestyrelsen forpligtes til at behandle borgertingets forslag. Kommunalbestyrelsens rolle som
myndighed ændres ikke.

ÉK

Borgertinget skal kunne arrangere åbne borgermøder undervejs i forløbet. Siden borgerne
kan foreslå emner, vil alle samfundsgrupper have
mulighed for at bringe problemer på dagsordenen,
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Det kan fx være kulturpolitikken i kommunen,
den grønne omstilling, kommunens behandling af
kontanthjælpsmodtagere eller indsats ift. arbejdsløse. Borgertinget skal selv tilrettelægge forløbet,
og skal have mulighed for at høre eksterne eksperter.
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Deltagerne udvælges tilfældigt, så alle grupper
(køn, alder, uddannelse, beskæftigelse, boligtype
mv.) er repræsenteret. Både borgere og kommunalpolitikere skal kunne komme med forslag til
emner til borgertinget.

herunder grupper, som måske føler sig i klemme
i kommunen. Borgertingets løbende dialog med
kommunalbestyrelsen vil øge gennemsigtigheden
af de kommunalpolitiske beslutninger og bidrage
til at styrke tilliden mellem borger og kommunale
myndigheder.
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Der skal gennemføres lokale borgerting i kommunerne, hvor borgerne kan diskutere lokale udfordringer.

7 UD AF 10 MENER , AT DET HAR STOR
B ET YDNING FOR DEMOKR ATIET, AT VI TALER
MED MENNESKER , VI ER UENIGE MED

Har ikke
betydning

Ved ikke

67,7%

Det har en stor betydning
Det har en
lille betydning
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DIALOG SUPPORT

Få hjælp til en svær dialog i
dit lokalområde eller forening
Realisering af denne idé kunne ske gennem bibliotekerne og Frirummet.
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Ligeledes kunne lokale biblioteker eller foreninger
stille op med nogle online dialog-hjælp aftener/
kurser, hvor folk kan komme og få hjælp af en
ekspert til, hvordan man bedst får bredt sit budskab og argumenteret for sin sag.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Sjælland og Region Syddanmark
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Idéen går ud på, at nogle erfarne dialog-supportere udvikler et “dialogkoncept”, der skal gøre det
lettere at tale og diskutere bestemte initiativer i
lokalområder eller foreninger. Det kunne udvikle
sig til en håndbog eller lignende, med idéer til at
få samtaler til at glide, uden at skulle ende i hårde
ord. Denne håndbog ville kunne benyttes som
hjælp til alle arrangører, lokalforeninger skoler, til
hvordan dialogen sættes i gang, vedligeholdes og
afsluttes.

ANLEDNINGER FOR UENIGHEDER

Mød mennesker du er uenig
med for at fremme dialogen
For mange debatter og diskussioner har konflikt
som omdrejningspunkt. Denne idé går ud på, at
skabe anledninger til at man i mindre fora kan
mødes og drøfte uenigheder.

Realisering af denne idé kunne ske gennem de
lokale biblioteker.

I disse fora skal folk sættes sammen i par eller
små grupper, hvor folk bliver sammensat efter at
være modstridende i holdning/alder/køn eller andet. Her er det så meningen man skal kunne have
en meningsgivende dialog, og forhåbentlig nå frem
til noget man kan være fælles om.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Sjælland
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B O RG E R E VA R
I N V O LV E R E D E I
I DÉU DVI K LI NG E N
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200

I

JEG ER BLEVET KLOGERE

En artikelserie med
fokus på at ændre holdning
Danskerne er generelt blevet for skråsikre, og det
opfattes som en “fejl” at blive klogere og ændre
holdning. Det burde i stedet være noget man var
stolt af.

Realisering af denne idé kunne ske gennem lokale
biblioteker, foreninger, lokalaviser, højskoler eller
andre lokale partnerskab.

Lokale medier eller andre lokale aktører kunne
med fordel sætte gang i en artikelrække eller
række events, hvor forskellige personer fortæller
om et tidspunkt, hvor de skiftede holdning eller
synspunkt på en sag, efter at have snakket med
andre. Det er menneskeligt at tvivle, og det bør vi
normalisere, så vi alle tør sige “jeg er blevet klogere”. Stafetten kunne afsluttes med fællesspisning
for alle borgere der gerne vil blive klogere.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden
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DEMOKR ATISKE DILEMMAER: MØD DIN MODPOL

En debatrække hvor vi hjælper
hinanden på tværs af skel
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Realiseringen af denne idé kan ske gennem
foreninger, forsamlingshuse, radiostationer,
Frirummet eller Folkemødet.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden
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Konceptet er så, at det er de unge, der skal løse
de ældres dilemmaer og de ældre, der skal besvare de unges dilemmaer. At byboerne skal løse
landboernes dilemmaer. At mændene besvarer
kvindernes dilemmaer. Der skal på den måde,
være defineret nogle “stereotype” skillelinjer/
grupper, hvor der i monopolet skal sidde repræsentanter for grupperne. Den første halve time
kan eksempelvis være de gamle der besvarer de
unges dilemmaer og dernæst en halv time hvor de
unge besvarer de ældres dilemmaer.
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De deltagende sender spørgsmål og dilemmaer
ind, som er relateret til et tema, der er defineret
på forhånd. Det kan være klima, biodiversitet,
køn/ligestilling. Det skal være temaer, som optager os bredt set, og som har betydning for os
som samfund.

Dilemma-aftenen skal skabe nysgerrighed på andres perspektiver og holdninger. Og demonstrere
at vi måske og forhåbentligt kan blive klogere ved
at lytte til hinandens perspektiver, dilemmaer og
holdninger. Ved at vi forholder os til hinandens
problemer og hjælper med at forsøge at løse dem
konstruktivt, kan vi måske også lære noget om at
indtage hinandens perspektiver. Og modtageren
kan blive klogere på hvad “de andre” ved og har af
gode eller mindre gode perspektiver. Som eksempel kunne man kan forestille sig, at den lokale
seniorklub kunne mødes med den lokale højskole.

G

Vores koncept ”Mød din modpol” handler om at
skabe en ramme for at drøfte de dilemmaer, der
opstår på tværs af vores uenigheder og forskelle.

MERE END HVER TREDJE DANSKER TALER
KUN POLITIK MED NOGEN , DE ER UENIGE
MED HVERT HALVE ÅR ELLER SJÆLDNERE…

Ugentligt
eller oftere

37,1%

Hvert halve år
eller sjældnere

En gang i
kvartalet eller
månedligt
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MEDBORGERSK AB – L AD DE TIENDE TALE!

Giv en talerstol til dem
som ikke har en selv
Vi vil gerne skabe en uformel og tillidsbaseret talerstol for mennesker, der normalt bliver “glemt”
eller udskammet i den offentlige debat.

Realisering af denne idé er oplagt for højskoler,
fri- og efterskoler og evt. forsamlingshuse, der
alle har en lokal forankring.
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Idéen er, at det er beslutningstagere og politikere
der skal være lyttere og observatører, mens de
forskellige grupper kommer frem med, hvad de
har på hjerte. Disse grupper kan variere fra gang
til gang, f.eks. den ene gang er det hjemløse der
fortæller om deres liv, hvor gangen efter kan det
være unge piger der taler om samfundsnormer.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Syddanmark
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DET DIGITALE FORSAMLINGSHUS

Et online sted for dialog
Idéen går ud på at oprette en online platform
ejet af den danske befolkning, evt. understøttet
af NemID, som skal give mulighed for at deltage i
kurser, oplæg og debatter i forskellige omfang, alt
sammen online.

Realisering af denne idé kunne ske gennem bibliotekerne.

2 21

Overordnet skal der være forskellige rum, man
kan vælge at gå ind i og der skal både være mulighed for skriftlige debatter og for at arrangere
videoforedrag med efterfølgende debat udover de
online samtalerum.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Sjælland

FOLKEMØDE OM “DEN DEMOKR ATISKE SAMTALE”

Et folkemøde med fokus på,
hvordan vi taler sammen
Lokale folkemøder med fokus på “den demokratiske samtale”.
Mødet tilrettelægges med korte oplæg fra hver af
de tilmeldte politikere, som oplæg til en god samtale. Der vil være en god moderator til at fordele
ord og tid til den enkelte.

Realisering af denne idé kunne skabes gennem en
lokal forening, oplysningsforbund, højskoler, eller
kommunen.

Inspirationsemner kunne være:
Poetisk dannelse: undren, nysgerrighed, fantasi og
opmærksomhed.
Politisk dannelse: holdning, handling, ansvar og
kritik.
Kulturel dannelse: fællesskab, identitet, deltagelse
og erfaring.
Faglig dannelse: kundskaber, fordybelse, håndværk,
interesse og perspektiv.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland
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FLERE LOK ALE FOLKEMØDER

Debatten skal løftes
flere steder i landet
Bornholm og andre store folkemøder er vigtige,
men vi kan få flere med i debatten. Derfor opfordrer denne idé til at enkelte eller flere kommuner
i samarbejde arrangerer lokalt forankrede folkemøder.

Realisering af denne idé kunne ske gennem kommunen med hjælp fra lokale initiativtagere og
ildsjæle. Ligeledes kunne der samarbejdes med
lokale foreninger og Frirummet.

Initiativtagerne og planlæggere kan være de lokale
foreninger og eventuelt også skoler. Vigtigst er at
have arrangementer der appellerer til alle alders
grupper og demografier, for at så mange kan
deltage i den demokratiske samtale som muligt.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Midtjylland
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GÅ TIL (LOK AL)POLITIK

Åben demokratiet
så alle kan være med
Hvorfor kan man gå til fransk og keramik på aftenskole, men ikke til politik? Idéen her er at gøre
lokalpolitik mere tilgængeligt gennem en række
kurser eller nogle grupper for debat, så man kan
“gå til (lokal)politik”.

Realisering af denne idé kunne ske gennem et
oplysningsforbund, med evt. hjælp fra kommunen,
biblioteket eller forsamlingshuset, der kan sætte
rammerne for det fysiske mødested.
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Emnerne kan varieres og tilpasses de lokale områder. Det er vigtigt, at det er politik der ikke kun
videreformidles i teorien, men lægger op til debat
og diskussion som alle kan deltage i.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Syddanmark
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Programmet skal være åbent for alle interes
serede til trods for politiske uenigheder.

FOLKEBEVÆGELSEN FOR DIGITAL DANNELSE

Skab en folkebevægelse
for digital dannelse i Danmark
Idéen handler om at facilitere rammerne for
dialog på tværs af uenigheder på Facebook, men
tanken er, at konceptet skal kunne overføres til
andre sociale medier.

Målet er at definere basisregler, der kan gælde på
tværs af grupper i FB, som har to tydelige udfordringer for demokratiet i den måde dialogen i
nogle tilfælde foregår på:

“Folkebevægelsen for digital dannelse” skal være
en bevægelse, som kan støtte op omkring digital
dannelse.

1. Når tonen i en tråd bliver hård eller personlig,
afstår nogle fra at ytre sig. Her kunne man arbejde med Code of Conduct – hvordan er det
vi omgås hinanden digitalt.

Dette kunne gøres gennem møder,
oplæg og handlinger, f.eks.:
Foredrag i de forskellige organisationer –
Højskoler/Folkeoplysning
Møde mellem unge og ældre i forhold til, hvordan
man begår sig på nettet.
Der ville blive udarbejdet en “Code of conduct”
der skal deles af alle, der er enige om at holde en
god tone på nettet. Man kunne eventuelt skilte
med dette gennem et badge på sit profilbillede.

2. A
 dministratorer kan udelukke folk som er
uenige og dermed udøve censur. Her kunne
der arbejdes med et koncept, som blandt andet
kan indeholde gule og røde kort – så man ikke
bliver smidt ud af en gruppe med det samme,
men måske har en chance for dialog.

Realisering af denne idé kunne skabes gennem
forskellige initiativtagere, som f.eks. Foreningen
Folkemødet og Højskolerne.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra folkehøringernes generalprøve med deltagere fra hele Danmark
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Idéerne i denne kategori handler om at møde folk,
hvor de opholder sig i hverdagen og ikke plejer at
tale om politik. Det kunne være supermarkeder,
tog, færger, værtshuse, bytorv, svømmehallen osv.

DRIVE- IN DEBAT

Kom til en coronasikker debat
Idéen er, at få folk til at “speed date” med deres
biler, hvor man i stedet for emner om sig selv,
skal diskutere et aktuelt emne eller dilemma
gennem sit nedrullede vindue, indtil man kører
videre, og skal tale med en ny bil.

Realisering af denne idé kunne ske gennem
Regionsrådet, biblioteker eller forskellige
oplysningsforbund.

Eventet er oplagt til kommunal- og regionsvalg.
Der må gerne være kaffe og evt. små goodiebags
med f.eks. kage eller frugt, man kan dele undervejs.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Midtjylland
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DEMOKR ATID – TID TIL FORSTÅELSE OG FORDYBELSE

En installation til brug for samtale
Demokratiet blev ikke skabt på én dag, og ligeledes skal demokratiet have tid og plads til udfoldelse og udførelse.

Realisering af denne idé kunne ske gennem kommunen, folkebiblioteker, højskoler og kunstinstitutioner.

To stole placeres overfor hinanden som en installation i det offentlige rum. Her er man nødt til at
interagere med et andet menneske. En inskription
skal forklare, at alle har mulighed for at sætte sig,
så længe de er bevidste om præmissen med, at så
snart du sætter dig, så er du samtaleparat! Installationen kan bruges af alle, emnet kan være skrevet ned eller valgfrit, og der er ingen tidsramme
på, hvor længe man bliver siddende.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland
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DEBAT TER IND I VIRKELIGHEDEN

Vi skal debattere i de rum,
hvor vi er i forvejen
Mange kommer aldrig i et forsamlingshus og få er
medlem af et parti, så vi skal finde andre steder at
tale om politik.

Realisering af denne idé kunne ske gennem samarbejde mellem lokale institutioner, foreninger og
forretninger
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Derfor er idéen her, at debatter bliver bragt ud i
rum, hvor forskellige folk er på hjemmebane, og
hvor man har mulighed for at debattere samtidig
med, man laver en anden aktivitet. Det kunne
være i svømmehallen, hvor en bane udvælges til
“samtalebanen”, hvor at når man har svømmet
en runde kan man diskutere aktuelle emner, eller
et værtshus, der opfordre til samtaler over dart
spillet.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland

SÆT FIGURINEN PÅ BORDET

Figuriner kan sætte gang
i debatten ved bordet
En figurine er en mindre udgave af en større figur,
f.eks. en person, et dyr eller en genstand. I Danmark begynder Den Kgl. Porcelænsfabrik sidst i
1700-tallet at lave små figurer, der er beregnet til
at placere på middagsbordet, i en tid hvor porcelænsfigurer er forbeholdt kongen, adelen og det
velstående borgerskab. Her skal de fungere som
samtaleemner for gæsterne. Kultur er noget der
opstår og udvikles i samtalen omkring håndværket. Det er i denne samtale samfundsidéer kan
begynde! Gennem samtalen skal vi gøre folkeoplysningen/tilværelsesoplysningen synlig – f.eks
gennem en nyfortolkning af figurinen.
Denne idé lægger op til et værksted eller en
workshop, hvor man kan lave sin egen figurine, ud
af forskellige materialer. Der kan være en oplægsholder/facilitator der giver gode idéer og forslag
til figurinerne. Eksempler kunne være figuriner
der symboliserer: ligestilling, økonomien, klimaet,
etik, national identitet osv.
28

Realisering af denne idé kunne i skoler, foreninger,
til festivaler, i forsamlingshuse osv.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland

DEMOKR ATISTAFET TEN

Sæt dialogen i gang
Realisering af denne idé kunne ske gennem kommunerne, lokalpolitikere, foreninger, aftenskoler
og andre initiativtagere.

2 21

Hver kommune inviteres til at finde et egnet
mødested for et fysisk møde, hvor mennesker på
tværs kan debattere demokrati. Eventet vil løbe
over nogle timer, hvor borgere på tværs af alder,
køn og etnicitet skal debattere et bestemt emne,
og måske komme frem til nogle løsninger.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Sjælland
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Første mødested kunne være Station 3 i Lejre,
som er et sted med plads til store tanker og
rummelighed. Efter endt event, giver man faklen
videre til en nabokommune, der så fortsætter
stafetten ved selv at arrangere et event. Man kan
derigennem give kommunerne lokale forslag og
løsninger på de valgte emner, og kommunerne
kan derefter videresende erfaringerne til næste
led i stafetten.

NÆSTEN HVER TREDJE DANSKER OPLEVER , AT
CORONAKRISEN HAR GJORT DET SVÆRERE AT TALE
POLITIK MED MENNESKER , DE ER UENIGE MED…

Ved ikke

28,5%

Syntes ikke, at
der er nogen
forskel

Det er blevet sværere
eller meget sværere

Mener det er lettere
eller meget lettere
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POLITIKERBUS BESØGER LOK ALOMR ÅDERNE

Politikernes kampagnebusser skal
også køre, når der ikke er valgkamp
Denne idé går ud på, at lokalpolitikere kører
rundt i deres kommune med en isbil eller bus,
hvor de stopper tilfældige steder, for at dele is ud
og starte uformelle samtaler.

Realisering af denne idé kunne ske gennem
kommuner, partier, lokalråd og borgernære
foreninger.

2 21

Borgerne kan her møde politikerne på deres
egen hjemmebane, og drøfte relevante emner og
problemstillinger. Dette gør politik mindre fremmed for den generelle borger. Det kunne være
relevant at have mere end én lokalpolitiker, så der
kan være variation af partier, samtaler, og mennesker.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Syddanmark

SAMTALER I BEVÆGELSE

En debatrække med hverdagens
eksperter i centrum
Denne idé bygger rundt om en grundidé om lokale arrangementer i de forskellige københavnske
bydele, der alle skal centrere omkring at forskellige hverdagseksperter skal dele ud af deres synspunkt. Deltagerne skal alle være borgere, hvor
alle perspektiver er velkomne. Hvert arrangement
har sit tema, der tager udgangspunkt i en lokal,
aktuel problemstilling.
Hvert arrangement er skabt med forskellige lokale temaer og problemstillinger. Det kan fx være
temaer som støj, trafik, affald, leve tæt sammen
med forskellige mennesker, corona, brug af byens
arealer, grønne arealer etc. Et tema kører i en ny
bydel over nogle uger, hvorefter der startes et
nyt arrangement med et nyt aktuelt tema.

32

Arrangementerne kan inddeles i to kategorier:
Samtaler på vej: For at invitere bredt til deltagelse i demokratiske samtaler og skabe synlighed i
bybilleder indrettes særlige sæder eller hele vogne
i den offentlige transport til ‘samtalesæder’, hvor
transporttiden bruges til at lytte og samtale om
de aktuelle emner. Reglen er at lade sin sidemand
tale uden afbrydelser i fx 2 minutter. Dagens
aktuelle tema er tydeliggjort ved opslag og digitalt, hvor reglerne for samtale også fremgår. Der
kunne være en evalueringsmekanisme, når man
forlader samtalerummet.
Samtaler på stedet: Bibliotekerne samt medborgerog kulturhusene arrangerer demokratiske samtaler, som er skåret over samme læst, – at tale et
aftalt antal minutter uden afbrydelser. Det kan
arrangeres på forskellig måde:
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Realisering af denne idé kunne ske gennem foreninger, virksomheder, politikere eller interesserede som gerne vil invitere til en demokratisk
samtale

• Samtalerne kan også foregå som en dialogstafet,
hvor den enkelte tager en dialog videre.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden
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• Man kan også arrangere demokratiske samtaler
efter samme principper ved at invitere opgange i
lejlighedsbebyggelser.

2 21

• Det kan være som ‘speeddating’, hvor man samtaler i par i et aftalt antal minutter, hvorefter
den ene partner går videre til den næste samtalepartner. Samtalen foregår på samme måde:
den ene taler i et aftalt antal minutter uden
afbrydelse, afklarende spørgsmål, og partnerne
bytter roller.

I løbet af en samtale, skal deltagerne forsøge at
finde en ting eller en løsning, som de kan være
enige om – og skrive citat, tage et billede eller lignende, som kan hænge på biblioteket og i
medborger- og kulturhusene. Lokalbibliotekerne
laver fortløbende udstillinger af de indsendte ord
og billeder under hvert tema. Temaerne vælges af
lokale beboere.

G

• Det kan foregå på en scene, hvor man på skift
kan indtage scenen et aftalt antal minutter med
efterfølgende afklarende spørgsmål.

ET KL APBORD MED EN AVIS

Stop op og debattér hvor du er
Ideen går ud på at sammensætte en tilfældig gruppe mennesker et vilkårligt sted, for at debattere
et aktuelt emne. Den brogede samling af mennesker danner baggrund for en god demokratisk
samtale, inden folk går hver til sit igen.

Realisering af denne idé kunne ske gennem foreninger, virksomheder, politikere eller interesserede, som gerne vil invitere til en demokratisk
samtale

Dagens lokale avis danner udgangspunkt for
dagens debat. Vi folder avisen ud på et campingbord og lader aktualiteten være udgangspunkt for
debatten.
Det helt tilfældige i placering, personkreds,
dagens avis og valg af emner i former samtalen.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Midtjylland
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DIALOGBUTIKKEN

Debat som et pop-up tilbud
Et pop-up tilbud eller fredagsbar, hvor man kan
komme forbi for at snakke og diskutere i et trygt
og uformelt rum.

Realisering af denne idé kunne ske gennem lokale
oplysningsforbund og højskoler.

2 21

Hver gang man er uenig, skal man gentage den
andens pointe, for derefter at forklare, hvorfor
man har et andet synspunkt. Det er en god mulighed for at møde nye mennesker, uden krav og
forventning.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Syddanmark

SNAK OG ÆD – ET SAMTALEK ØKKEN

Mad kan samle mennesker til debat
Ideen går ud på at genskabe en lokal, åben og
fælles forsamlingshus debat med mad. Det kunne
være arrangeret à la folkekøkkener, eller et event
hvor hver person medbringer en ret.

Realiseringen af denne idé kan ske gennem
beboerforeninger, kommuner, biblioteker eller
højskoler.

Gennem spisningen bliver man opfordret til at
snakke med nogen man ikke kender, og der vil
igennem maden være forslag til emner man kunne
debattere.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden
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2 21
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FOLKEDYBETS GR ÆDEMUR

Hadtale skal ikke gemmes væk
– op på muren med det
Denne idé går ud på at opstille en fysisk “grædemur”, der skal illustrere digitale vredesaftryk og
grim tale for at sætte det til åbent skue. Gennem
opstillingen af værket ser vi de grumme sider af
online diskussioner direkte i øjne og bliver påmindet om, hvordan det lige nu ser ud, og hvordan
det for fremtiden kan se ud.
Vi vil hive alt det grimme frem fra dybet af folket og sætte det frem til åbent skue. Vi vil gå fra
det digitale vredesaftryk til det analoge, taktkile,
fysiske, visuelle udtryk. På denne måde bliver de
mange ubekvemmeligheder spejlet i en aktualitet,
som fremkalder kærligheden til at vi alle ønsker at
være et demokratisk menneske. Når det kommer
op på denne konkrete måde bliver det en genvej
til, at vi sanseligt og håndgribeligt bliver bevidste
om den debat- og samtalekultur, vi har. Vi ser de
grumme sider direkte i øjne og bliver mindet om,
hvordan det lige nu ser ud, og hvordan det for
fremtiden kan se ud.
38

Grædemuren skal sætte fokus på det, der er
svært i demokratiet. Tårerne ved grædemuren –
og det at turde være sårbar – skal være katalysator for forandring.

Realisering af denne idé kunne ske gennem kommuner, lokale kunstnere, foreninger samt festivaler.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland

FOLKE DEBATFORUM

Få debatten ind i hverdagen
Idéen går ud på, at lave debatfora der giver alle
folk mulighed og inspiration til at være med. Her
er det centralt at give taletid til lokale eksperter,
og befolkningsgrupper der ofte ikke er i centrum
til sådanne events.

Realisering af denne idé kunne ske gennem lokalforeninger, kommuner, samt private og offentlige
virksomheder.

2 21

Debatterne kan foregå online, men for at bringe
det mere ud i “virkeligheden” kunne de foregå
ukonventionelle steder, såsom foran ostehandleren, i mekanikerens værksted, i landmandens
garage osv. således får man mulighed for at gøre
brug af nogle forskellige eksperter på arbejdspladser, foreninger mm.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Syddanmark
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Alle vil derefter kunne deltage i debat, gerne med
en facilitator. Emnerne kunne centrere rundt om
lokalbefolkningen og aktuelle problemstillinger.

FORSKELLIGE SAMMEN

Skab debat i køen
‘Forskellige sammen’ er overskriften på et projekt der handler om, at man i et samfund må stå
sammen og værne om sine forskelligheder. Idéen
går ud på, at enhver borger i hverdagen skal opfordres til at overveje sine egne holdninger nysgerrigt, samtidig med at man har mulighed for at
udveksle dem med andre.

Realisering af denne idé kunne tages op af lokale
forretninger, virksomheder, kommuner, Folke
mødet og andre initiativtagere

Forskellige steder man støder på i hverdagen, skal
man stilles et spørgsmål der giver stof til eftertanke. Det kunne være nummeret man trækker i
køen til apoteket, pizzabakken fra den lokale grill,
eller bonnen fra supermarkedet, der stiller os et
åbent spørgsmål om livet og samfundet. Samtidig
med at det giver stof til eftertanke, lægger det
også op til, at man kan diskutere emnet med sidemanden i køen.
Tanken bag dette er, at man ikke nødvendigvis
rammer den bredere del af befolkningen gennem
events og oplæg, men at det er i mødet ude i virkeligheden man kan sætte gang i tankerne.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Sjælland
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I A N D R E S S KO

Deltagerne på Folkehøringerne var optaget af at fremme forståelsen
for andre menneskers position, liv og holdning. Idéerne handler om
at opleve verden fra andres synspunkt for at opnå større gensidig
forståelse og interesse for modpartens synspunkter.
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DANMARK GENNEM ANDRES ØJNE

Se dine fordomme i
øjnene og forstå andre

I

ÉK

G

Realiseringen af denne idé kan ske gennem biblioteker, oplysningsforbund, højskoler, erhvervsforeninger, borgergrupper osv.

Denne idé er udarbejdet af to grupper fra Region Nordjylland og Region Midtjylland
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Alle kan involvere sig. Men det forudsætter at en
væsentlig koordinerende opgave løftes. Desuden
skal rammesætningen af besøgene varetages nøje.
Det er sårbart få besøg af nogle, man ikke er enig
med. Ligesom at det ikke er nemt at komme på
besøg hos nogle, man ikke er enig med.

D

Ideen går derfor ud på, at mennesker, foreninger,
organisationer og virksomheder åbner dørene
op og inviterer andre indenfor til en samtale om
verden, som den ser ud derfra, hvor de ser den.
Det kan være én dag om året, à la Åbent landbrug, eller det kan være et kommunalt initiativ
løbende over længere tid. Det vigtige er at møde
sine medmennesker, hvor de er i hverdagen; på
landbrug, i stalden, på fiskerbåden, i fabrikken, på

gymnasiet, på kontoret, hos konsulenten osv. Der
opfordres til at tage imod invitationen fra dem,
man er mest nysgerrig på at lære at forstå.

2 21

Denne ide bygger på, at den gode demokratisk
samtale starter der, hvor vi er parate til at lytte
og lade gode argumenter flytte vores egne holdninger. For at nå dertil, må man øve sig i at forstå
verden fra et andet perspektiv end sit eget. Dette
kan ske ved at møde, lytte og tale med dem, man
har fordomme om, med dem vi ikke forstår, med
dem vi er helt uenige med, og med dem vi slet
ikke tænker på.

GENÅBNING AF DEBAT TEN

Folket skal have indflydelse
på motorvejen over Egholm
Idéen går ud på at genåbne debatten om motorvejsforbindelsen over Egholm. Dette gøres ved, at
man laver fem debattelte, hvor borgere og politikere der er enten for eller imod en motorvejs
forbindelse over Egholm kan debattere i trygge
omgivelser. Det skal tjene som oplysning, men
også som et sikkert sted hvor det er legalt at skifte mening, tvivle, være nysgerrig eller bare søge
oplysning.

Realisering af denne idé kunne udføres af A
 alborg
kommune og Aalborg Alliancen, samt andre
ildsjæle og interesserede i sagen.

Mange føler sig ikke oplyste om konsekvenser,
linjeføring m.m. og det skal være muligt for alle at
få samme oplysning. Ved at gøre dørtærsklen lav,
have stram styreform på den positive samtale og
debat og invitere alle med, kan man skabe et trygt
debatforum for alle.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Nordjylland
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Oplysning

Debat

2 21
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HVIS JEG VAR POLITIKER

Vælgere skal sætte
relevante emner på banen
Idéen går ud på, at lokalpolitikere laver et opslag
på Facebook til alle deres følgere, hvor de inviterer dem til at skrive deres tanker ned omkring,
hvad de ville gøre, hvis de selv var politiker. Helt
konkret bliver borgere spurgt til råds om, hvordan de ville håndtere mærkesagerne som deres
lokale politikere har på dagsordenen, og sende
deres refleksioner på en mail til deres lokale
politikere. Projektet skulle løbe som en kampagne
for demokratiske inputs i en to måneders periode
op til kommunalvalget. Som afslutning inviteres
borgere til et lokalpolitisk event, hvor enkelte af
perspektiverne vil blive læst op, og hvor politikerne vil have mulighed for at stille borgerne spørgsmål: altså en omvendt vælgerdebat, med borgere
på talerstolen.
Alle politikere som stiller op til kommunalvalg
skal med ombord og skal være med til at spørge
deres vælgere direkte: Hvis du var mig, hvad ville
du så gøre ved A, B, C?
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Realisering af denne idé kunne ske gennem et
arrangement i den lokale kommune.

Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Midtjylland

VENSK ABSSKOLER PÅ T VÆRS AF DANMARK

Lær hvordan det er at
bo andre steder i landet

2 21
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra folkehøringernes generalprøve med deltagere fra hele Danmark
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Denne idé lægger op til, at man foretager sig
en ugentlig udveksling én gang om året, mellem
skoleklasser forskellige steder i landet og arbejdspladser i forskellige erhverv. Udvekslingen skal
skabe bedre indsigt i andre menneskers hverdag,
som man ellers ikke normalt ville have mulighed
for at opleve.

Realisering af denne idé kunne skabes mellem
kommuner, både med skoler og med kommunale arbejdspladser, eller gennem et netværk hvor
forskellige skoler/arbejdspladser melder sig ind.
Koordineringen kunne foretages af en projektleder eller en initierende kommune/forening/firma

G

Det kan være svært at forestille sig, hvordan livet
er på landet, hvis man selv er byboer, eller hvordan arbejdet som postbud opleves, når man selv
sidder på et kontor.

D E M O K R AT I P Å S P I L

Idéerne i denne kategori består af spil, som gennem
leg og debat hjælper til at skabe en bedre forståelse af
andres politiske dilemmaer og holdninger.
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VI MØDES PÅ MIDTEN!

Spillet hvor alle deltagere vinder,
hvis de kan blive enige
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Realisering af denne idé kunne tages
op af foreninger, højskoler og spiludviklere.
Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden
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Deltagerne i spillet vil være i rum med og samarbejde med mennesker med anderledes holdninger
og på den måde trænes i tolerance og åbenhed.
Det vil gøre en forskel i og med at det går op for
mennesker, at man sagtens kan gå på kompromis
med andre, som man er uenige med, for en fælles
sag. Og at anderledes holdninger ikke nødvendigvis
gør andre til dårlige mennesker. Man kan være gode
sammen om en fælles sag, selvom man har forskellige holdninger.

D

Der skal findes to knapper, som spillerne kan trykke på undervejs, for at sikre, at der bliver holdt god
stemning, og samtidig at ingen spiller for “safe”. Første knap er “Her er ubehageligt for mig, jeg smutter”-knappen, som standser spillet for alle deltagere, hvis én spiller trykker. Dermed afsluttes spillet.
Anden knap er “Bullshit”-knappen. Knappen retter

sig mod en specifik medspiller, der taler andre efter
munden eller ikke giver udtryk for egen holdning,
således at ingen meningsfuld diskussion opstår. Man
kan på den måde blive stemt ud af et spil, hvis tilpas
mange medspillere trykker på ens “Bullshit”-knap

2 21

Denne idé lægger op til udviklingen af et spil. Mennesker med forskellige holdninger mødes tilfældigt
online på tværs af holdninger for sammen at debattere, spille og blive enige om et godt formål, som
skal modtage en donation. Donationen udløses
kun, hvis parterne gennemfører spillet. Spillets udfordring er, at man skal gå på kompromis med egne
meninger og holdninger for at mødes på midten, da
en del af spillet er, at man skal argumentere for sin
egen holdning til et værdimæssigt spørgsmål, som
der skal findes fælles løsning på. Spillerne skal også
udvælge et fælles godt formål, donationen skal gå
til. Jo flere spillere i et spil, des større pulje penge.

7 UD AF 10 MENER , AT DET HAR STOR
BET YDNING FOR DEMOKR ATIET AT TALE
MED MENNESKER , MAN ER UENIG MED

Har ingen
betydning
Ved ikke

67,7%

Det har en stor
betydning
Det har en
lille betydning
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Foto: Destination Bornholm / Dennis Tomiola

HOLDNINGSLOT TERI – ET SPIL MED HOLDNINGER!

Lær at forklare andre
holdninger end dine egne
Idéen er et spil, der skal træne folk i at se en sag
fra et andet perspektiv end ens eget. Man trækker
et kort med en holdning, som man efterfølgende
skal forsvare som sin egen.

Realisering af denne idé kunne tages op af foreninger, lokale institutioner og andre initiativ
tagere.

2 21

Lidt i stil med Tegn-Og-Gæt, hvor andre udfordrer
én ved at stille spørgsmål. Den legende tilgang gør
det lettere at turde sætte sig selv i spil, og gør det
sjovt og ufarligt at deltage i samtaler om det, der
er vigtigt for os.
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Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra Region Midtjylland

POLEMIC ROOMS

I kommer ikke ud, før I er enige
Idéen er inspireret af de populære koncepter
Escape Rooms. I Escape Rooms bliver man i teams
låst inde i et fysisk eller digitalt rum, hvor teamet
sammen skal løse en mission/en gåde. Teamet har
ofte en times tid til at finde løsningen sammen. Oftest er man sammen i en vennegruppe, med kollegaer eller familie, men i PolemicRooms mødes man
i teams med mennesker, man ikke kender. Her skal
grupperne så finde løsninger sammen på konkrete
samfundsproblematikker gennem dialog. Der bliver
enten fysisk eller digitalt skabt rum, der er koblet
op på problematikken, hvilket kunne være:

Realiseringen af denne idé kan ske gennem et
samarbejde mellem biblioteker og eksisterende
Escape Rooms.

The Capitol – udenrigspolitik,
Moria lejr – asylpolitik/integration,
Rapsmark – landbrugsstøtte, 
Jobcenteret – arbejdsløshed/kortere arbejdsuge.
Samfundsproblematikkerne kan evt. defineres i
samarbejde med konkrete politikere eller andre
dagsordensættende personer.
Denne idé er udarbejdet af en gruppe fra folkehøringernes generalprøve med deltagere fra hele Danmark
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TA K F O R I D É E R N E
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