
→ Folkemødet 2019



Program for i dag 
kl. 13.00 – 16.00

• Visionen for Verdensmålenes Plads

v. Foreningen Folkemødet

& Værtsgruppen

• Pladsens rammer, design og muligheder

• Samarbejde og idé-udveksling til events

• Opsamling på idéer og events

• Fristen –og så et glas vin! 



Visionen om vor tids
vigtigste samtale
• Skabe en platform, der er Verdensmålenes

• Insistere på tværsektoriel proces og ramme

• Væk fra skåltaler til konkret handling 

• Sikre øget politisk fokus på implementering af 
Verdensmålene 

• Fange de 80 pct. om hjertet 

– skabe engagement til handling i den    

danske befolkning 



Visionen for 
Verdensmålene på
Folkemødet 2019

- og hvorfor Verdensmålenes Plads?

v. Mads Holm
Direktør for Foreningen Folkemødet



Visionen for 
Verdensmålenes Plads på
Folkemødet 2019

v. repræsentanter for Værtsgruppen bag 
Verdensmålenes Plads

- Marie Gad, Dansk Industri

- Kirsten Brosbøl (S), 2030-netværket



Pladsens rammer, 
design og muligheder

- Verdensmålenes Plads ligger 
på Lille Cirkusplads

- I forbindelse med det 
Internationale Område 

- Med forbedret adgang til 
Cirkuspladsen og flow til 
Danchells anlæg

- Pladsen kører fra torsdag kl. 
13. til søndag kl. 11. 





Pladsens rammer, 
design og muligheder

• Verdensmålenes Telt –største platform 14 Ø

• ”Den kreative” –mindre platform til mere 
intime formater fx workshops, mad-dialog 
etc. (TBC)

• Verdens Bedste Bæredygtige Bar

• Lounge og netværks-zone

• Mad, som vi spiser det i 2030

• Oplysnings/engagements sti –De 17 skridt til, 
hvordan du handler på Verdensmålene



Pladsens rammer, 
design og muligheder

Dagens formål –at skabe nye samarbejder og 
idéer til pladsens events: 

• Verdensmålenes Telt –1 scene, 2 tribuner 
med plads til flere og mere end i 2018 

• ”Den kreative” –mindre platform til mere 
intime formater fx workshops, mad-dialog 
etc. (TBC)

• Senere: Oplysnings/engagements sti –De 17 
skridt til, hvordan du handler på 
Verdensmålene

→ Sæt gerne navn/org/kontakt på planche 



Kriterierne for events

1. Events skabt i tværsektorielt 
samarbejde 

2. Linket mellem det Globale – Lokale

3. Alternative event-formater

4. Inddragelse af publikum

5. Konkret handling/next
steps/opfølgning på pladsens 
events



Solidarisk 
finansieringsmodel

• Værtsgruppe bidrag

• Solidarisk betaling

• Mad, bar, merchandise

• Fonde 

• 15.000 – 20.000 kr. for et event med 
flere aktører

• Leave no one behind!



Nu til nye 
samarbejder og ideer:  

1. Kick-start af samtalen og ide-genereringen v. 
ide-pitch og erfaringer fra FM2018.

2. Alle byder ind til interesseområdet –bidrag til 
pitchet eller helt andre idéer. I har hver 3 post-
its med idéer, der samles på en oversigt. 

3. De mange idéer grupperes i under-idéer. 
Gruppen bryder ud i mindre grupper, og 
arbejde videre med forskellige idéer. 

4. Undergrupperne skaber idéer – finder nye 
samarbejder – og der er en hel redskabskasse 
til jer. 

5. Gruppen samles til sidst, hvor de ”bedste” 
ideer/nye samarbejder vælges, skrives ned på 
en VM-cirkel og derefter præsenteres i plenum 
for hele salen.

• Facilitator er ved bordet -hjælper processen frem 
og holder tiden.



Evaluering af        
VMT på FM2018
Hvad skal gøres bedre?

• Mere politisk kant – flere forslag til 
handling ud af events

• Flere internationale deltagere og 
cases

• Plads til fordybelse

• Lounge-område, der indbyder til 
dialog

• Borgeroplysning –mere handling



Jeres interessefelter…





Interesseområder 

1. Partnerskaber
2. Rettigheder
3. Unge og uddannelse
4. Leaving no one behind/ 

Empowerment
5. Byer og innovation
6. Klima og grøn omstilling
7. Oplysning og implementering
8. Finansiering og rammer for 

bæredygtig udvikling



Interesseområder…
- vi samles kl. 15.30 

1. Partnerskaber
2. Rettigheder
3. Unge og uddannelse
4. Leaving no one behind/ 

Empowerment
5. Byer og innovation
6. Klima og grøn omstilling
7. Oplysning og implementering
8. Finansiering og rammer for 

bæredygtig udvikling



Programmet for 
Verdensmålenes Plads 

• Vi indsamler forslag til events 
frem til den 24. januar 2019

• Værtsgruppen sammensætter 
event-programmet –ult. marts

• De 5 kriterier sætter rammen

+ de 17 mål

+ bred repræsentativitet 



Next steps…

Udsender i næste uge: 

• præsentation, idé-katalog og 
deltagerliste fra i dag 

• format for tilmelding af event

• plan for andre processer ift. 
oplysning/engagement, kunst, 
musik etc. 

…og meget vigtigt: den nye Kristiane?! 



Networking 
og et velfortjent glas!

- Tak for i dag! 


