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Til landsmøtesak 05/20:  

 

6-årsplan «Kultur der du bor/bur» – evaluering/prioritering av 

satsningstema 
 

6-årsplanen «Kultur der du bor/bur» 

Planene i «Kultur er du bor» dekker sentrale kultur- og samfunnsaktuelle områder og er 

fundert på idégrunnlaget «Et redskap for en bedre framtid» og Folkeakademiets 

formålsparagraf (§2). 

 

Prioriterte satsingstemaer i 2020 og 2021 er «Demokrati – dialog – dannelse» og «Bygge 

fellesskap». 

 

 

Prioriteringsframlegg for 2021 og 2022 
For årene 2021 og 2022 fremmer landsstyret forslag om å prioritere planen «Klimaendringer - 

miljøkonsekvenser» samt å la planen «Demokrati – dialog – dannelse» fortsette også 

kommende landsmøteperiode.  

 

Landsstyret ser også viktigheten av å prioriter ungdom og unge voksne. Planen «Gi unge 

kulturutøvere en scene» er et godt utgangspunkt for dette, men landsstyret mener at denne for 

å få tyngde og med det kunne gjennomsyre organisasjonen, bør flyttes til organisasjonsdelen 

av «Kultur der du bor». Planen kan da også få fokus over en lengre tidsperioden. I tillegg kan 

plane også sees i sammenheng med Folkeakademiet Ung.  

 

 

Evaluering 2019 – hva har skjedd 
I realiteten har planen fått fungere i ett år. Coronapandemien våren 2020 har medført at nesten 

all planlagt aktivitet er avlyst eller utsatt. 

 

Vurderingen baserer seg derfor i all hovedsak på 2019, planens første år. Det er et faktum at 

det alltid tar tid før nye satsningstemaer fester seg i organisasjonen. Noen temaer er også 

lettere å få til å virke enn andre. Vurderingen her er basert på årsmeldinger, planer og 

medieklipp som FAL mottar. 

 

På forrige landsmøte etterlyste noen en konkretisering av planen med klare mål og 

prioriteringer samt realistiske gjennomføringsstrategier, som planen «Visst virker kultur» 

hadde. 

 

Landsforbundet har ved flere anledninger tatt opp dette i distriktsårsmøter og med daglige 

ledere. I stor grad har svarene vært at dette ikke var nødvendig for å kunne få til aktivitet 
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innenfor satsingsområdene. En utfylling av planen med mål/delmål og strategier, ville nok 

være til nytte for noen, men ikke alle. Hvis et behov for mål og strategier synliggjøres, kan 

FAL utarbeide dette. 

 

Aktivitetsinntrykk 

Inntrykket er at både hovedsatsingstemaene og andre plantemaer har utløst mye aktivitet både 

på distrikts- og på lokalt nivå. 

 

 Et kortfattet oversyn viser eksempelvis følgende:   

 

Landsforbundet 

FAL utarbeidet tidlig en illustrerende powerpointpresentasjon av planen og de prioriterte 

temaene. Denne ble presentert og debattert på de aller fleste distriktsårsmøtene i 2019. 

Omfattende artikler og andre presentasjoner med bakgrunn i de prioriterte temaene demokrati, 

dialog og dannelse og utenforskap/bygge fellesskap er presentert i NØKKELEN.  

Planen er også lagt ut på Folkeakademiets nettside. Facebookoppslag med plantemaene er 

også presentert. 

 

Planen har videre stått på sakskartet flere ganger på FALs ansattkonferanser samt på 

distriktskonferansen for tillitsvalgte distriktsledere, landsstyret og ansatte sommeren 2019. 

 

6-årsplanen skal også fungere som et dokument som synliggjør hva Folkeakademiet står for 

utover egne ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Planen er derfor presentert for både 

Stortingspolitikere, Kulturdepartementet og andre organisasjoner, samt vektlagt i søknader, 

eksempelvis til Fritt Ord. 

  

Distriktene og akademiene 

Har de prioriterte temaene «Demokrati – dialog – dannelse» og «Bygge fellesskap» fått 

gjennomslag i organisasjonen?  

 

En gjennomgang av distriktenes årsmeldinger for 2019 og planer for 2020 viser at prioriterte 

temaer følges opp. Hos flere er disse godt integrert i distriktets mål og prioriteringer. Alle 

distriktene har dessuten mye aktivitet innenfor temaene i både ny og gammel 6-årsplan. 

 

Samtlige distrikter følger også opp 6-årsplanen og satsingsområdene gjennom turneer og 

prosjekter. Noen eksempler:  

• I FA Hålogaland er «Lukk øynene og se» med Elena Yakoleva og «Mitt nabolag» med 

Christian Stejskal gode eksempler på det.  

• Rama Jamas turnerte for TeVeBu og rørte mange med sin historie om å være analfabet 

som 16 åring til å ta videregående som privatist på ett år.  

• Cirkus Sibylla har tilholdssted i Telemark, men reiser land og strand rundt for 

Folkeakademiet med sin sirkusskole og klovneforestilling for barn i asylmottak. I 2019 

både for FA Hålogaland og for landsforbundet. Sirkusskolen lærer barna å ta vare på 

hverandre, å samarbeide og glede andre. Den enkeltes selvtillit styrkes ved å lære 
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konkrete teknikker de kan ta med seg videre i livet. Slik motvirkes utenforskap og bygges 

fellesskap. 

• FA Sogn og Fjordane har i flere år samarbeidet med Sogn og Fjordane teater. I 2019 ble 

forestillingen «Engelen fra Kobane» om den kurdiske jenta Rehana på leting etter sin far i 

et krigsherjet land en stor suksess. Rehana påminner oss om at det også finnes 

menneskelighet i krigsrammede land. Forestilllingen ble nominert til Heddapris som beste 

forestilling for ungdom.  

 

Også distriktenes handlingsplaner for 2020 synliggjør engasjement rundt både nye og 

tidligere prioriterte temaer. Dessverre har mye aktivitet planlagt gjennomført i vår blitt 

skrinlagt. Forhåpentligvis vil en god del aktivitet kunne gjennomføres i høst. 

 

Eksempelvis kan nevnes: 

• FA Viken hvor ett av flere planlagte prosjekter er å øke kunnskapen om FN-s 

bærekraftsmål og se disse i norsk sammenheng. 

• FA Innlandet er aktiv deltaker i internasjonal uke i Gjøvik. I år stiller de med blant annet 

Amal Aden.  

• FA Hålogalands planlagte seminar «Fellesskap og Demokratiutvikling, dialog og 

dannelse» måtte dessverre avlyses. Forhåpentligvis kan det lages en digital utgave av 

dette. 

 

De lokale folkeakademiene 

Gode eksempler finnes også hos lokale folkeakademier: 

• Fa Deatnu-Tanas sto sammen med Tana historielag for en stor markering av 

frigjøringsdagen i anledning 75-årsjubileet for frigjøringen av Øst-Finnmark. 

• I Hordaland bidro Fa Kvam til «Verdensdagen for barna», et arrangement som er 

inkluderende og motvirker utenforskap. 

• I Rogaland engasjerte Fa Time tidligere redaktør Tom Hetland til å stille spørsmål om 

demokratiet i ferd med å spille fallitt. Mange etablerte styringspartier i Europa er under 

sterkt press. Autoritære krefter vinner fram. Må demokratiet fornyes, spurte de. 

• Og Fa Risør ga Azizullah Azizi mulighet til å fortelle om da han som 15-åring flyktet fra 

Afghanistan, et land hvor menneskeverd, fred og likhet ikke finnes. 

 

 

Konklusjon 

Eksemplene viser at både distrikter og akademier tar 6-årsplanen og landsmøtets 

prioriteringer på alvor. Temaene demokrati, dialog og dannelse og å bygge 

fellesskap/motvirke utenforskap er temaer som engasjerer og som mange, på ulike måter og 

forskjellige innfallsvinkler, engasjerer seg i. For ytterligere informasjon – se FAL 

sårsmelding. 
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Om temaframleggene 

 

Klimaendringer – miljøkonsekvenser 

«Vi står overfor to hovedutfordringer», sier professor i biologi Dag O. Hessen i sin 

kritikerroste bok «Verden på vippepunktet». «Det blir stadig mindre natur og stadig mer 

klimagasser. Begge disse tendensene henger sammen med en økende befolkning som både 

individuelt og totalt forbruker stadig mer (…). Verden går ikke under, menneskeheten dør 

ikke ut, men vi går harde tider i møte. Det finnes ingen kvikk fiks, og vi kan ikke vokse oss ut 

av problemene. Det holder faktisk ikke heller med CO2-fri energi, siden fotavtrykket vårt på 

planeten dreier seg om så mye mer enn utslipp av karbon i atmosfæren». 

 

I 2010 vurderte UNEP, FNs miljøprogram, UNEP, at utslippene av drivhusgass måtte 

halveres før 2040. 

 

Men siden da har mengden CO2 i atmosfæren fortsatt å stige. Drivhusgassutslippene må 

halveres før 2030, mener en gruppe forskere i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.  

Vi er nå på vei mot en temperaturstigning på 3,2 grader. Hver måned blir det slått rekorder for 

det våteste, varmeste og villeste været. 

 

 – Det hoper seg opp energi i atmosfæren, noe som fører til mer ekstremvær. Det kan være 

hetebølger, kraftig nedbør, oversvømmelser og skogbranner, men og tørke, som kan true 

matvareproduksjonen, sier Sebastian Mernild, direktør ved Nansensenteret. 

Vinteren 2019/2020 er den varmeste som er målt i Norge. Vinteren var hele 4,5 grader 

varmere enn normalen, og ble dermed den mildeste siden Meteorologisk institutt startet 

målingene i 1900. Vinteren ble også den nest våteste (forskning.no) 

Positive tendenser 

Selv om forskerne mener det ikke er realistisk å nå målet på 1,5 grader, er de enige om at det 

også skjer positive ting på klimaområdet. Blant annet har fornybar energi blitt et 

konkurransedyktig alternativ, forteller den danske forskeren Anne Olhoff. 

 

– Vind og sol er nå konkurransedyktige i store deler av verden. Små land kan være forbilde 

Og i 2017 satte Danmark en grønn verdensrekord, da 43,4 prosent av strømmen ble produsert 

av vindmøller. Slik viser Danmark at små land kan være forbilder mht. å gå over til fornybar 

energi. 

 

– Vi kan bli handlingslammede hvis vi bare hører om det negative. Vi må vise hvordan en 

god, klimavennlig framtid kan se ut og oppfordre til handling, sier Olhoff. 

(Videnskab.dk./forskning.no). 

 

Miljødimensjonen av FNs bærekraftsmål handler om å ta vare på naturen og klimaet som 

en fornybar ressurs. Klimaendringene skal stoppes innen 2030. 
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Men kan Norge og verden for øvrig klare å håndtere koronapandemien samtidig som vi 

ivaretar hensynet til Agenda 2030 og bærekraftsmålene?  

- Bærekraftsmålene kan bli virusets største offer, advarte Anne Cath. Uteng da Silva 

(generalsekretær i FN-sambandet), Kathrine Sund-Henriksen (daglig leder i ForUM) og 

Arnfinn Nygaard (daglig leder i RORG-samarbeidet) i et innlegg i Dagsavisen 24 mars og 

oppfordret statsminister Erna Solberg som leder for FNs pådrivergruppe, til å ta initiativ til at 

relevante instanser innenfor FN-systemet grundig vurderer hvordan FN og medlemslandene 

bør håndtere de utfordringer og muligheter koronapandemien stiller oss overfor i arbeidet med 

Agenda 2030 og bærekraftsmålene. 

I et felles brev til Finansdepartementet, Klima-og miljødepartementet og 

Utenriksdepartementet fremmet Sabima, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF, 

Spire, Miljøagentene, Greenpeace, Regnskogfondet, Utviklingsfondet, Framtiden i våre 

hender og Forum for Utvikling og Miljø konkrete forslag til motkonjunkturtiltak. De 

begrunnet det slik:  

"Innføring av motkonjunkturtiltak er en gylden anledning til å vri samfunnet i en mer 

bærekraftig retning. Kortsiktige krisetiltak som får negative konsekvenser for framtidige 

generasjoner må unngås. Krisetiltak må bidra til bærekraftig utvikling; økonomi, miljø og 

sosiale forhold. De direkte og indirekte konsekvensene må derfor vurderes nøye." 

 

Folkeakademiet vil spre kunnskap om og skape engasjement rundt konsekvensene av 

klimautviklingen både lokalt og globalt ved å ta opp temaer som: 

 

• Sammenheng mellom klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

• Formidling av klimaforskning. 

• Det grønne skiftet og hvilke konsekvenser det har. 

• Framtidas mat. 

• En klima- og miljøvennlig livsstil. 

• Urbant landbruk. 

 

Folkeakademiets idégrunnlag «Et redskap for en bedre framtid», uttrykker dette slik: 

 

Folkeakademiet arbeider for: 

• Et samfunn der et langsiktig forvaltningsperspektiv tar hensyn til alt levende liv, til 

miljø, kultur og natur, og der livskvalitet blir prioritert foran økt forbruk». 

 

Kanskje blir coronapandemien faktoren som får oss til å forstå at det nå er nødvendig å foreta 

en samfunnsmessig kursendring både i måten vi tenker og handler på. 
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Organisasjonsutvikling  

Den organisatoriske delen av 6-årsplanen ”Kultur der du bor” blir sett på som en helhet og har 

fokus hele 6-årsperioden. Å bygge Folkeakademiets organisasjon ved å styrke eksisterende 

akademier, etablere nye akademier, øke tallet på personlige og kollektive medlemmer og 

modernisere og digitalisere organisasjonen er prioriterte oppgaver. Å styrke og utvikle 

samarbeidet med andre – og å bruke studievirksomhet som det gode virkemidlet det kan være 

for en folkeopplysningsorganisasjon, er andre viktige felt i organisasjonsutviklingen. 

 

Organisasjonsplanene «Styrke lokalakademiene», «Synliggjøring», «Medlemspleie og 

medlemsrekruttering» er av landsstyret pekt ut som prioriterte satsingsområder. 

 

I tillegg foreslår landsstyret å flytte planen «Gi unge kulturutøvere en scene» over til denne 

delen av planen. Dette for å kunne implementere denne skikkelig i organisasjonen: 

 

• Folkeakademiet har som mål også å være en organisasjon for skapende ungdom og for 

yngre voksne. 

• Vi vil gi unge musikere, forfattere, sangere, bildekunstnere o.l. mulighet for å vise fram 

det de skaper ved å tilby disse en scene. 

• Vi vil styrke kontakten med yngre utøvere og knytte disse til organisasjonen. Yngre 

utøvere kan også trekke et yngre publikum til arrangementene. 

 

Det første Folkeakademiet Ung er nå etablert i Øygarden kommune på Sotra. Unge mellom 

15 og 26 år får gjennom Fa Ung mulighet til å drive folkeakademi på fri basis i ett år, før 

akademiet blir etablert i tråd med vedtektene. I et «Folkeakademiet Ung» kan det være med 

både unge som selv er utøvende og unge som ønsker å være arrangører. 
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