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Kære Winni Grosbøll og de nye folkemødeansvarlige.

Bedsteforældre for Asyl vil gerne rette en stor tak til hele holdet bag de hidtidige 
folkemøder og gerne også byde velkommen til de nye ansvarlige for de kommende 
folkemøder.

Vi har været meget glade for at være en lille del af det store arrangement og har 
nogle kommentarer, der forhåbentlig kan bruges i udviklingen af folkemødet.

Det er desværre tydeligt, at folkemødet mere og mere er blevet ”befolkningen møder 
politikerne” fremfor ”politikerne møder befolkningen”, sådan at forstå, at møderne 
foregår mere og mere på politikernes præmisser. Det er også tydeligt, at panelerne til
debatter hos de store organisationer består af forskellige blandinger af Tordenskjolds 
soldater, og det betyder, at det er uhyre vanskeligt for mindre organisationer at 
invitere politikere til at deltage i møder. Man kan ganske enkelt ikke få bindende 
tilsagn, før det nærmest er for sent.

Det er jo desværre også tydeligt, at main stream-medierne nærmest udelukkende 
dækker politikere og andre debattører, der er kendt i forvejen, og sender debatter, 
der fuldstændig ligeså godt kunne foregå i TV-selskabernes studier i København eller 
Odense. Når man taler med mennesker, der ikke har været på folkemøde selv, har de 
et helt fordrejet billede af det, der foregår. Det reelle billede er jo langt mere broget –
og langt mere interessant!

Bedsteforældre for Asyl var blandt de organisationer, der fik glæde af det nye initiativ 
Civiltinget, og også afholdt et spændende arrangement der. Det er en meget fin idé, 
og vi takker for muligheden for at benytte os af den. Dog mener vi, at beliggenheden 
var for afsides, svær at finde frem til, og at teltet ikke var tilstrækkelig stort.

I de forløbne år har Bedsteforældre for Asyl holdt til i et beskedent telt med en god 
placering på Kæmpestranden blandt andre deltagere med humanitære og 
humanistiske budskaber. Vi er blevet behandlet godt, men vi mener, at tiden er inde 
til at ryste posen, og konkret vil vi anmode om, at Bedsteforældre for Asyl på 
Folkemøde 2017 får en placering på Cirkuspladsen, hvor de politiske aktører, som vi 
henvender os til, har deres stader. Det har vist sig nærmest umuligt at få den 
nødvendige dialog, som er folkemødets formål, når vi er placeret i en særlig sektor, 
hvor holdningerne er meget beslægtede.

Vi ser frem til en fortsat dialog.

Med venlig hilsen     Ole Bergmann, Bedsteforældre for Asyl 


