
Q&A – Ungdommens Folkemøde 2019 

 
Hvad er Ungdommens Folkemøde? 
Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival, hvor unge kan drømme, blande sig i debatten, lade sig 
inspirere og være med til at fortælle, hvad ungdommen kan og vil. Formålet med festivalen er at lade 
unge udforske demokratisk deltagelse og medborgerskab, og derfor kredser festivalens aktiviteter om en 
lang række temaer, som er relevante for unge. Ungdommens Folkemøde udgør på den måde rammerne 
for et møde mellem unge og mere end 100 organisationer, politiske partier og græsrødder. På folkemødet, 
som finder sted for fjerde år i træk, bliver deltagerne opfordret til selv at være med til at skabe festivalen 
gennem bl.a. debatter, samtalesaloner og fysiske installationer. Til Ungdommens Folkemøde 2019 byder 
programmet på omkring 500 aktiviteter, der handler om alt fra fake news og kropsidealer til indisk fol-
kedans og ensomhed blandt unge. Ungdommens Folkemøde afholdes i Valbyparken i København, hvor 
der er et godt samarbejde med kommunen og samtidig også den største koncentration af unge i landet. 
 
Læs mere om Ungdommens Folkemøde 2019 her. 
 
Hvem arrangerer Ungdommens Folkemøde? 
Ungdommens Folkemøde er arrangeret af nonprofitorganisationen, Ungdomsbureauet, hvis vision er at 
at medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i Danmarkshistorien. Det skal 
ske ved at skabe nye platforme, hvor unge kan engagere sig, og ved at generere ny viden og debat om 
unges muligheder og livsvikår gennem mødet med andre unge. Ungdomsbureauet, som har eksisteret i 
knap 6 år, vil på den måde være med til at sikre, at unge kommer til orde og får indflydelse i den offentlige 
og politiske debat og i unges lokalmiljøer. Det skal ske gennem events, workshops, analyser, bøger og 
undervisning – alt sammen for, af og med unge som de vigtigste aktører. 
 
Læs mere om Ungdomsbureauet her. 
 
Hvordan er Ungdommens Folkemøde finansieret? 
Ungdommens Folkemøde er nonprofit, og festivalen er derfor finansieret via fondsmidler og kommunal 
støtte. Stadeholderne til Ungdommens Folkemøde betaler et beløb for deres stadeplads, som også går til 
finansiering af festivalen. Ungdommens Folkemøde er støttet af Tuborgfondet, Roskilde Festival Fon-
den, Københavns Kommune, Politiken-Fonden, Lauritzen Fonden, SparNord Fonden og Aase og Ejnar 
Danielsens Fond. Et eventuelt overskud går til afholdelse af næste års festival. 
 
Er Ungdommens Folkemøde en partipolitisk festival? 
Ungdommens Folkemøde er ikke en partipolitisk festival, og festivalens arrangør, Ungdomsbureauet, er 
en politisk neutral organisation. Begge er udelukkende baseret på en ambition om at få unge til at engagere 
sig som medborgere i et demokratisk samfund. Derfor er det helt centralt, at alle politiske partier, som er 
valgt ind i Folketinget, så vidt muligt er repræsenteret på Ungdommens Folkemøde. Alle ungdomsparti-
erne for Folketingets ti partier er derfor blevet inviteret til at deltage i de to ungdomspartidebatter på 
Store Scene henholdsvis torsdag og fredag kl. 11.30. 
 
Hvem er til stede på Ungdommens Folkemøde 2019? 
På Ungdommens Folkemøde 2019 kan du møde et væld af forskellige virksomheder, ungdomspartier, 
græsrødder, foreninger og NGO’er. De mere end 100 organisationer er fordelt på 80 stader, og festivalen 
byder samlet set på omkring 500 aktiviteter. 
 
Se listen over stadeholdere her. 
 

https://www.ungdommensfolkemoede.dk/
http://www.ungdomsbureauet.dk/
http://www.ungdommensfolkemoede.dk/stadeholdere-2019


Hvilke initiativer tager Ungdommens Folkemøde af hensyn til klima og bæredygtighed? 
På Ungdommens Folkemøde forsøger vi generelt at efterlade et så lille klimaaftryk som muligt. Først og 
fremmest har vi fokus på at nedbringe vores forbrug af el, papir og tryk. Det gælder både i den daglige 
drift på Ungdomsbureauet og på festivalpladsen, hvor vi også har affaldssortering. Vi giver retningslinjer 
til alle stadeholdere i forhold til forbrug af el, papir og tryk samt affaldssortering, og det er ikke tilladt for 
stadeholderne at uddele flyers og merchandise i løbet af festivaldagene bl.a. på grund af miljøhensyn. 
Herudover efterstræber vi også at bruge el i stedet for benzin for at mindske festivalens klimaaftryk. 
 
Hvad koster det at deltage? Skal man tilmelde sig? 
Det er gratis for alle at deltage, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd. Alle stadeholdere 
afholder workshops, og kun deltagelse i disse forudsætter en tilmelding på forhånd. 
 
Hvem kan deltage? 
Ungdommens Folkemøde er som udgangspunkt tiltænkt unge mellem 15 og 25 år, men Ungdommens 
Folkemøde har ikke nogen fastsat aldersgrænse. Det skal understreges, at alle er velkomne! 
 
Hvad gør Ungdommens Folkemøde for at inkludere unge med handikap? 

Ungdommens Folkemøde er en platform, hvor alle unge skal kunne engagere sig i samfundsspørgsmål 
og komme til orde. Derfor samarbejder Ungdomsbureauet med Sammenslutningen af Unge Med Han-
dicap (SUMH) for at sikre, at festivalpladsen bliver indrettet, så den er tilgængelig for alle unge. En række 
konkrete tiltag skal sikre social og fysisk tilgængelighed for alle: 
 

• Skridsikre stier på festivalpladsen, så personer i kørestole kan deltage. Stierne kan også hjælpe 
svagtseende eller blinde personer. 

• Podie til Store Scene. 

• Ramper til alle madboder. 

• Handicaptoiletter. 

• Handicapparkeringspladser. 

• Foruden tydelig skiltning vil der være infostande samt -personale til assistance på festivalpladsen. 

• Ved udvalgte arrangementer på scenerne vil der være tegnsprogstolke. 

• Alle stadeholdere er opfordret til at følge nogle generelle retningslinjer for tilgængelighed. 
 
 
For pressehenvendelser og spørgsmål vedrørende Ungdommens Folkemøde 2019 kontakt venligst 
Ungdomsbureauets pressechef, Peter Klaaborg, på telefon 53 84 96 58 eller på mail presse@ungdom-
mensfolkemode.dk. 

presse@ungdommensfolkemode.dk
presse@ungdommensfolkemode.dk

