Til Foreningen Folkemødet.
Bedsteforældre for Asyl vil gerne til en begyndelse give udtryk for stor anerkendelse
for det arbejde og engagement, der igen i 2017 blev til en stor og vigtig begivenhed i
form af Folkemøde 2017
Vi deltog igen, som vi har gjort det i en række foregående år. Denne gang havde vi
bedt om en ny placering væk fra Kæmpestranden, fordi vi er af den opfattelse, at
vores berettigelse på Folkemødet er at stille ubehagelige og ubekvemme politiske
spørgsmål om flygtninge- og asylpolitik til de politiske partier. Vores generelle
opfattelse er, at det er uhyre svært at få kontakt med, deltagelse af og besøg af netop
disse politikere. Derfor vil vi stadig insistere på, at vores placering burde være på
Cirkuspladsen som et nålestik, der ville blive bemærket.
I en kommentar i Politiken havde Mette Roerup fra BfA en meningsudveksling med
Folkemødets ”fader”, Bertel Haarder, som i parentes bemærket ofte har omtalt os som
eksponent for de små debatskabende deltagerorganisationer. Hun tillod sig at fortælle
ham, hvor svært det er at få aftaler med politikere. Vi har forsøgt at begynde meget
tidligt, men får det svar, at det er for tidligt. Senere hen på foråret bliver det så for
sent, og selvom man får en aftale, vil den næsten som regel blive aflyst tæt på det
pågældende møde.
Det er et virkeligt problem, fordi det overordnede formål – i hvert fald i sin tid – var,
at politikerne skulle møde folket, men realiteten er desværre, at der efter vores
opfattelse er opstået en boble, hvor politikere og journalister vasker hinandens
hænder, sådan at forstå, at de optræder på hinandens møder og i hinandens medier
som i en lukket loge – ganske vist med tilskuere/tilhørere.
Det er slående, når man afprøver, hvordan Folkemødet ses udefra. Hvis man som
deltager spørger venner og bekendte, der ikke har været med, hvordan deres indtryk
har været, er svaret næsten entydigt:
De har set TV-debatter, der til forveksling ligner dem, der sendes fra DR-Byen eller
Kvægtorvet, de har set interviews med de ”sædvanlige”, de har set vox pops om alt
fra Trump til smagen på den lokale is med en forbavsende overvægt af kendisser, der
tilfældigvis går forbi på havnen i Allinge. Og resten: et forvirrende gedemarked af alt
fra LGBTQA til Danmarks Domstole.
Det er et trist og ikke repræsentativt image, det ved vi godt, men vi er som mange af
den opfattelse, at Folkemødets SJÆL er i fare. Vi ved, at Foreningen Folkemødet har
samme intentioner, som dem vi giver ud for, men vi opfordrer alligevel til, at vi gives
lejlighed til at diskutere spørgsmålet med jer, enten på et møde med os eller på et
større evalueringsmøde.
Med venlig hilsen
Bedsteforældre for Asyl
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