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Kjære landsmøte deltagere 

 

Velkommen til et annerledes landsmøte – for første gang siden krigens dager er 

Folkeakademiet forhindret fra å arrangere et fysisk landsmøte. Det er spesielt, også 

fordi landsmøtene våre tradisjonelt har vært et viktig forankringspunkt for den 

reflekterte samtale, gode kulturopplevelser og demokratiske valg. I år er vi forhindret 

fra å oppleve et møte med «Folkeakademiets sjel» som mange beskriver 

landsmøtene som. 

 

Hele Norge har siden 12. mars gjennomgått en storstilt «digital hurtigopplæring», og 

nå er det vår tur. Det er første gang Folkeakademiet avvikler et elektronisk landsmøte 

– det blir en ny erfaring.  Selve gjennomføringen er beskrevet på tilsendte eposter og 

på våre nettsider, sakskartet er lagt fram og valget er tilrettelagt for å avvikles i 

perioden 10-18. juni.  

 

Folkeakademiet er mer dagsaktuelt enn på lenge. De vestlige demokratiene knaker i 

sammenføyningene, polarisering og fake news er dagsaktuelle tema og den økte 

avhengigheten av sosiale medier og digitale plattformer viser seg å romme nye 

muligheter til undergraving av politiske prosesser i demokratiske stater.  Da kan det 

virke paradoksalt å skulle avvikle valg via en elektronisk plattform.  

 

Covid-19 har vist oss hvor raskt et samfunn kan stenges ned, og hvor store endringer 

som må til for å opprettholde et sivilt samfunn med et forsvarlig helsevesen for alle. 

Dugnadsinnsatsen og forståelsen blant folk har vært fantastisk. Med de fysiske 

begrensningene denne pandemien legger på oss, er det viktig å holde fast ved 

kjernen i vårt samfunn – den demokratiske retten til å velge, ta ansvar og forme 

samfunnet gjennom frie valg. Det valget har dere som delegater også denne gang.  

 

Og heldigvis har vi erfarne frivillige som vet hva Folkeakademiet står for. Som vet 

hvorfor vi engasjerer oss og hva vi brenner for. Det at et godt demokratisk samfunn 

bygges nedenfra, gjennom lokalt engasjement, kultur der vi bor, og gjennom å 

invitere de andre inn. At vi igjen og igjen erfarer at det å gi tillit gjør at andre tar 

ansvar, både for seg selv og for andre. At kulturopplevelsen kan gi både 

helsegevinst, verdighet, følelsen av å være inkludert, og felleskap.  

 

http://folkeakademiet.no/index.php?pageID=438&page=logoer
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De frivillige som stiller opp på alle nivåer i organisasjonen, forplikter seg til å ivareta 

dette, og utvikle lokalsamfunnet i samsvar med vårt verdigrunnlag. Dette landsmøtet 

legger grunnlaget for satsningene våre frivillige skal fokusere på de neste to årene. 

Dette arbeidet vil ufortrødent fortsette – til tross for de fysiske begrensningene Covid-

19 har lagt på oss.  

 

Det er godt å vite at vi er en organisasjon hvis styrke består i de fysiske møtene 

mennesker imellom – våre kulturarrangement, våre debatter eller i møte med den 

enkelte i samfunnet. Landsmøtet i år blir annerledes – men kjernen av vår virksomhet 

vil fortsette å være de fysiske møtene mennesker imellom. Samtidig som det digitale 

spranget vi alle tar i denne tiden, åpner nye muligheter og nye arenaer - også for oss. 

 

Herved annonseres Landsmøtet for åpnet –  

 

Med hilsen 

 

10. juni 2020 

 

Pål H. Djuve, generalsekretær, og Ingvild Berrefjord, landsstyreleder 
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