
Folkemødet på Bornholm her i juni, hvor Danmission var til stede, gav mulighed for at tale med journalister 
og politikere samt møde kollegaer fra det kirkelige miljø og fra u-landsverdenen. 
 
Det er meget fint, at vi som almindelige borgere i Danmark på en uformel måde kan være sammen med 
politikerne og ministrene, f.eks. ministeren for udvikling og handel, som er en relevant kontakt for 
Danmissions arbejde. I de forskellige debatter om u-lande deltog u-landsordførere og nyvalgte EU-
parlamentarikere. De sad bogstaveligt talt på plasticstole i telte, hvor de blev ”udsat” for diskussionslystne 
borgere. 
 
Folkemødet er et eksempel på, at dansk politisk kultur har noget at byde på, som er anderledes, og som kan 
inspirere. Alt for ofte har ledere i u-landene nemlig ikke den kontakt med borgerne. En politiker fra Zambia 
var inviteret til Folkemødet af partiet Venstre, og han fik ideen til et folkemøde i Zambia! 
 
Mange lande i Den Tredje Verden ville have godt af en større grad af åbenhed og tilgængelighed i den 
politiske proces.  
 
I Cambodja bor premierminister Hun Sen i en kæmpe betonsilo med mur og sikkerhedshegn omkring og 
soldater på patrulje døgnet rundt. Han bevæger sig kun rundt med en større flok af sikkerhedsvagter, og 
som person er han helt skærmet af for enhver almindelig kontakt med mennesker.  
 
Han bryder sig ikke om at blive modsagt offentligt. 
 
Når vi i Danmark taler om udveksling af ideer på tværs af landene, kunne vi også tale om, hvordan vi kan 
medvirke til, at der skabes politiske processer, som fungerer på basis af diskussioner og kompromiser og 
ikke på basis af våben og hård sikkerhed. 
 
Ros til det danske folkestyre, men der er også grænser for, hvor højt hænderne kan komme op. Det kan 
nemlig ikke tages for givet, at blot fordi borgerne har adgang til politikerne, vil politikerne lytte og følge op.  
 
Statsministeren blev to gange inviteret ind i den mobile kirke, der havde taget opstilling lige uden for 
Socialdemokraternes telt. Hver svarede hun: ”Om fem minutter kommer jeg.” Men hun viste sig aldrig. Det 
er helt okay. Nu fik hun valget – fordi der var Folkemøde på Bornholm. 


