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1 FESTIVAL – 3 LØSNINGER

D. 5. december 2019 lanceret vi vores femårs jubilæum, Ungdommens Folkemøde 2020, 

og så håbefuldt frem mod september, hvor festivalen igen skulle byde på engagement, 

dialog og fællesskab. 

Imidlertid bød året på nye udfordringer, som medvirkede til at vi måtte finde fornyet 

kreativitet og gentænke demokratifestivalen, som vi kender den. For selv i krisetider er 

det afgørende, at vi insisterer på demokratiet og på vores håb og visioner for fremtiden. 

Vi må sammen skabe visioner og billeder for en fremtid, der synes bedre end den vi står i. 

Derfor omlagde vi Ungdommens Folkemøde af tre omgange i løbet af 2020. Forskellige 

koncepter blev rullet ud i takt med at situationen ændret sig. Konkret udmønter dette sig 

i, at Ungdommens Folkemøde 2020 har bestået af i alt følgende tre faser: 

Jan. – April

Ungdommens Folkemøde i Valbyparken 
UFM i Valbyparken

Maj – Okt.

Ungdommens Folkemøde på Hjul 
UFMpH

Nov. – Dec.

Ungdommens Folkemøde Online UFO og Outreach 
UFO
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INSISTERENDE HÅB
Mens 2020 skabte udfordringer på tværs af festivalbranchen, har den dog for alvor sat sine 

spor i unges trivsel, som følge af et år der har været præget af en stigende digitalisering og 

et fravær af fysisk nærvær og dialog. Rapporter fra 2020 indikerer allerede, at unges trivsel 

- ikke overraskende - har været udfordret og under pres i forbindelse med håndteringen 

af covid-191. Til trods for at disse rapporter undersøger en målgruppe, der er yngre end 

Ungdommens Folkemødes, så ændrer det ikke på faktummet, at unge – hvad end man går 

i 8. klasse eller 2.g – fundamentalt har fået ændret det grundvilkår, hvormed ungdommen 

kan folde sig ud. 

Rapporterne - der undersøger udskolingselever - viser, hvordan unge mistrives som følge 

af en bekymring over, hvorvidt niveauet i den digitale undervisning er tilstrækkelig. Dette 

må tilsvarende formodes at gøre sig gældende på ungdomsuddannelse, hvor hver fjerde 

ung i forvejen beskriver, at ”høje karakterer er vigtigere end venner og at lære noget nyt”2.  

Grundlaget for denne bekymring ved onlineundervisning kan være mange, men det en 

konsekvens kan være, at digitale platforme og såvel som onlinetilstedeværelse synes di-

stancerende, og konsekvensen bliver en følelse af potentielt mindre udbytte. 

Derudover beretter rapporterne om, at unge i høj grad længtes efter det sociale liv, som 

skole og uddannelse også danner rammen for3. Langt hovedparten af unges hverdag ud-

gøres af undervisning og det sociale liv. Rapporterne tegner derigennem konturerne af, at 

unge ikke alene mistrives, som følge af uddannelsesmæssigt pres, men samtidig også som 

følge af de manglende fysiske sociale relationer, der er med til at bygge fællesskaber. 

Unges mulighed for at kunne spejle sig i hinanden, har været under massivt pres i 2020, 

og det efterlader vores unge inden for det digitales rammer. Et univers der både har skabt 

muligheder for at opretholde undervisningen på trods af nedlukning - men som samtidig 

ofte karakteriseres ved at være distancerende og udmattende. Med andre ord har ung-

dommen i 2020 været overladt til digitale fællesskaber, møder og livsførelse, med en onli-

netid på op mellem 8-15 timer, et tal der førhen ville være en kilde til bekymringer4.

RAPPORTENS FORMÅL
Mens disse foranstaltninger desuagtet har været nødvendige smittehåndteringsforsøg, er 

det imidlertid væsentligt, at vi stiller os selv spørgsmålet om: Hvad det gør ved 1) unge, 2) 

ungdommen som samlet generation og 3) det fremtidige demokrati som vores samfund 

skal bygges på. 

Når Ungdommens Folkemøde i ¾ af året har arbejdet benhårdt for at skabe en forsvar-

lig fysisk festival, så har det været for at anerkende behovet for socialt samvær, og ikke 
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efterlade vores unge til endnu en distancerende skærm. Imidlertid måtte Ungdommens 

Folkemøde i ellevte time sadle om, og blive en digital løsning i kraft af en stigende smitte. 

Det ændrer dog ikke ved grundstenen, da året har budt på dels en ny proces for festivalen, 

og samtidig har covid-19 bidraget med en række nye indsigter om: festivalpladsen, unges 

behov og trivsel, og ikke mindst vigtigheden af demokratisk dialog og nysgerrighed – også 

under en pandemi. 

Nærværende evalueringsrapport stiller sig på skuldrende af disse spørgsmål, perspektiver 

og udfordringer, hvorfor rapporten overordnet har i alt tre formål: 

1) At klarlægge og evaluere Ungdommens Folkemøde Online set fra unges   

synspunkt

2) At få nye indsigter i unges mulighed for demokratisk engagement under

Covid-19 – og heraf vigtigheden af at føle sig demokratisk set 

3) At evaluerer processen for Ungdommens Folkemøde 2020 gennem årets

tre forskellige re-konceptualiseringer, og beskrive hvordan det digitale,

kan skabe nye engagementsformer for Ungdommens Folkemøde i 

fremtiden  

Ungdommens Folkemøde ønsker forsat at være en demokratisk vitaminindsprøjtning, der 

gennem alskens engagementsformer danner grobund for mere ungdomsmagt. Vi er forsat 

positive, og med os i planlægningen af 2021, tager vi alle erfaringer og udfordringer fra 

2020! 
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DELTAGELSE PÅ UFO 
AT BRYDE DEN DIGITALE MUR

D. 2. november – 16 dage inden Ungdommens Folkemøde Online – aflyste vi vores fysiske 

danmarksturne af en festival, Ungdommens Folkemøde på Hjul. I stedet lanceret vi vores 

digitale version, Ungdommens Folkemøde Online. Med lidt over to uger til afvikling var 

boldende mange, så vi kunne sikre bredest mulig deltagelse og udbytte. Afgørende for os 

var at bibeholde elementer, der kunne gøre festivalen til en hybrid mellem det fysiske og 

det digitale.  

UNGDOMMENS FOLKEMØE ONLINE 
I NØGLETAL 

980 unge engageret fysisk forud for Ungdommens Folkemøde Online via 
engagementskit 

1480 visninger under Ungdommens Folkemøde Online

Estimeret 13.804 unge seer under Ungdommens Folkemøde Online 

5441 digitalt engageret på tværs af Facebook og Instagram 

330 engagements-julegaver sendt ud til unge i hele landet 

RESTER AF DET FYSISKE, SOM VAR 
Med få dage op til den fysiske afvikling af Ungdommens Folkemøde på Hjul var det klart 
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fra start af, at vi ønsket at sende fysiske genstande ud til seere på tværs af landet. Unge 

skulle mærke den fysiske festival, der skulle have været. På den måde kunne vi fastholde 

noget af det, som et fysisk møde kan: at skabe nærvær og en følelse af at være en del af 

noget større. 

I alt sendte vi 35 engagements-kit ud til klasser i hele landet5, der indeholdt festivalarm-

bånd, plakater, vores egne versioner af ”hold afstand”-klistermærkerne, ”Hack det”-gui-

des til at gøre håndsprit til demokratiske afstemningsstationer mv. På den måde vi fik en-

gageret 980 fysisk forud for Ungdommens Folkemøde Online. Alle disse genstande var 

artefakter, symboler og levn fra det Ungdommens Folkemøde på Hjul, som skulle have 

været. Dette gjorde vi, fordi vi ønsket at bringe festivalpladsen helt ud i klasselokalerne, for 

på den måde at bryde den digitale mur, der ellers kan synes distancerende. 

ENGAGERET SEERE
I alt kan der spores 1480 visninger af Ungdommens Folkemøde Online d. 18 på tværs af 

vores livestream på Facebook og Youtube6, 

971 visninger på Facebook 

509 visninger på Youtube (direkte link via ungdommensfolkemoede.dk)  

I kraft af at Ungdommens Folkemøde Online - ligesom den oprindelige festival - blev af-
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holdt i undervisningsregi, estimeres det at minimum 1/3 af visningerne stammer fra klasse-

undervisningen. Med dette estimat anslås det, at Ungdommens Folkemøde Online er nået 

ud til minimum 13.804 unge seer. Herudover engageret7 det digitale event i sig selv 5441 

på tværs af vores platforme på Facebook og Instagram, 

1436 engageret via Instagram 

4005 engageret via Facebook 

Med 16 dage til at skabe, promovere og eksekvere Ungdommens Folkemøde Online, an-

skues disse engagementstal som høje. Ikke alene nået Ungdommens Folkemøde Online 

bredt ud på tværs af landet - på samme måde som ambitionen med Ungdommens Fol-

kemøde på Hjul skulle gøre - det skabte samtidig – som kapitlet UNGE I 2020 indikerer - 

dybe indsigter i unges tanker, frustrationer og håb i forbindelse med 2020. 

Ungdommens Folkemøde Online har på den både bidraget til at give os nye indsigter 

i, hvordan det digitale - som supplement til det fysiske - kan skabe en større og bredere 

engagementsformer. Som indledningsvis beskrevet er Ungdommens Folkemøde støbt på 

fundamentet af det fysiske fællesskab og den demokratiske dialog, men Ungdommens 

Folkemøde Online har tillige givet indsigter i, hvordan digitale livestream løsninger på 

festivalpladsen i Valbyparken, samtidig kan sikre mere engagement på tværs af landet. 

Imidlertid ser vi det som væsentligt at bibeholde fysiske elementer i det digitale, da det er 

med til at bryde med den ellers distancerende digitale mur.  

AT FØLE SIG SET

330 engagements-julegaver sendt ud til unge i hele landet

Efter Ungdommens Folkemøde Online var det afgørende, at festivalen også manifesteret 

sig i fysisk form. Da flere nye restriktioner trådte i kraft i løbet af december, stod det hur-

tigt klart, at Ungdommens Folkemøde ikke kunne levere pop-up aktiviteter rundt omkring 

i landet, der ellers alle skulle have engageret unge lokalt i nærdemokratiet. Ambitionen 

var at have en perlerække af vores mobile atmosfære med os rundt i landet, hvilket bl.a. 

inkluderet: 

- Vores nye og mindre ølkassescene 

- En række statementsvægge 

- ”Hold afstands”-klistermærker 
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- TINGET-postbil, som leverer breve og tanker fra unge til kommunen 

- Håndsprits-stationer som fungeret som afstemning 

Imidlertid endte vi med at sende yderligere flere engagementskit ud i landet - i form af 

julegaver - til danske unge, da det var naturligt og vigtigt for os at skabe fornyet håb, i en 

tid med nye restriktioner og et delvist nedlukket land. Vi ønsket i alt at sende 100 julega-

ver ud, men på få dage vokset efterspørgslen med 330%. Fra Ungdommens Folkemødes 

perspektiv er dette et tydeligt bevis på vigtigheden af skabe en følelse af at blive set og 

anerkendt – også i en krisetid, som 2020 var. 

Denne pointe om håb og anerkendelse understøttes yderligere af vores live mentimeter 

afstemning8 fra Ungdommens Folkemøde Online. Her indikeret hovedparten af unge seer, 

som deltog i afstemningen, at deres håb for 2021 var hhv.: fællesskab, frihed, vaccine, 

sammenhold og glæde.  

Hvilket ord håber du, bliver karakteriserende for 2021?
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UNDERVISERE
PROCES OG LÆRING

KOMMUNIKATION OG TILSTEDEVÆRELSE 
Undervejs i arbejdet med Ungdommens Folkemøde i 2020 har vi fra underviseres side 

været mødt af en stor opbakning. Tilmeldingerne til alle destinationerne under Ungdom-

mens Folkemøde på Hjul var alle fyldt ud, og vi havde løbende større efterspørgsmål på 

at deltage. 

Parallelt med smittespredningen i samfundet blev underviserne berettet på mail om kon-

sekvenserne og præmisserne for festivalens virke. Dette betød eksempelvis at vi allerede 

tilbage i september bekendtgjorde, at alle – til hver en tid – skulle bære mundbind under 

festivalen9. Med disse foranstaltninger in mente og den løbende dialog og kommunikation 

har gjort, at vi har modtaget flere beretninger fra undervisere, som beskriver at de i høj 

grad følte sig klædt på til at deltage i festivalen. Alt i alt var stemningen og interessen for 

festivalen stor, dette til trods for den verserende sundhedskrise i pandemien. 

UNDERVISNINGSMATERIALE
Idét vi omlagde festivalen fra Ungdommens Folkemøde på Hjul til Ungdommens Folkemø-

de Online, besluttet vi straks at sørge for, at der stadig var fysiske elementer til stede af 

festivalen. Derfor sendte vi – som nævnt i kapitlet DELTAGELSE PÅ UFO – i alt 35 enga-

gements-kit ud til klasser i hele landet, der indeholdt delelementer fra den oprindelige 

festival, og som samtidig fungeret som smagsprøve til festivalen i form af undervisnings-

materiale. 

Feedbacken på dette materiale har været, at underviserne fandt det værdifuldt, at festi-

valen ikke blot var afgrænset til den digitale livestream. Derudover har flere tilkendegivet 

et ønske om at modtage engagements-kit igen, som de kunne bruge i deres undervisning. 

Alt i alt tilkendegiver underviserne, at Ungdommens Folkemøde Online bistod opgaven 

i at skabe stadig større interesse for samfundet, og dertil også at give ungdommen mere 

håb. 

WORKSHOPAFHOLDELSE
Mellem de to livestream og Ungdommens Folkemøde Online var der mulighed for, at 

undervisere kunne afholde workshops, der centreret sig omkring vores medvirkende or-

ganisationers samfundsudfordringer og egne planlagte workshops til Ungdommens Fol-

kemøde på Hjul. 
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Imidlertid viste dette sig at være svært at 

engagere undervisere til at gøre brug af. Set 

i bagklogskabens lys skal det pointeres, at 

denne mulighed først blev tilgængelig i ugen 

op til Ungdommens Folkemøde Online, som 

følge af den korte proces mellem onlinefesti-

valens udvikling og afvikling. Dog peger det 

overvejende store engagement fra undervi-

sere i retning af, at det skyldes tidsfristen sna-

rere end muligheden i sig selv. 

Med få dages varsel er det forventeligt, at 

det vil være ressourcetungt for undervisere, 

at skulle omstille og eksekvere sin undervis-

ning i retning af det tilrettelagte workshop-

materiale.  

2021: ERFARINGER & FORVENTNINGER
Alt i alt peger erfaringerne og tilbagemeldingerne fra underviserne i retning af, at festiva-

len – set i lyset af situationen og året – har skabt mere engagement på tværs af hele landet. 

Alene det faktum at festivalen, gennem udviklingen og kommunikationen af Ungdommens 

Folkemøde på Hjul, har formået at nå bredere ud til hele landet, bevidner om et engage-

ment, der i sin mangfoldighed har blomstret i løbet af 2020. 

De seneste to års evaluering af festivalen har ansporet, hvordan majoriteten af deltager 

i høj grad var centeret omkring region Sjælland og -Hovedstaden, mens denne demografi 

imidlertid synes ikke at være eksemplet for 202010. Engagementskit blev sendt til nær og 

fjern: fra Esbjerg til Frederiksen og fra Hillerød til Aabenraa. Dette giver et fundament og 

en grobund for at festivalen i 2021 kan følge samme kurve, og forhåbentligt sikre en bre-

dere repræsentation på tværs af landet. 

Herudover har de fysiske engagements-kit været med til at skabe kendskab og viden til 

festivalen forud for deltagelse: både hos undervisere og elever. Dette bidrager alt i alt til 

en deltagelse, som i højere grad er overvejet, planlagt og forventningsfuldt, da unge såvel 

som undervisere har fået en forsmag på festivalen forud for deltagelse. Herudover er det 

en forventning fra Ungdommens Folkemødes side, at sådanne tiltag fremadrettet dels vil 

kunne styrke den fysiske festival, og samtidig bidrage med opgaven om at rekruttere del-

tagere bredere fra hele landet. Denne deltagelse fra hele landet kan endvidere suppleres 
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af digitale løsninger, på en kommende fysisk festival, som også kapitlet DET DIGITALE 

UNIVERS? implicere. 

Når 2020 - i dens store omvæltning og redefinerende karakter - har budt på en stor positiv 

tilkendegivelse fra undervisere, både hvad angår kommunikationen, indholdet og de en-

gagerende greb, peger disse nye erfaringer og arbejdsprocesser i retning af en fremtidig 

festival med større deltagelse og bredere demografisk mangfoldighed. 



UNGDOMSBUREAUET
SLOTSGADE 2, 5.TH, 2200 KØBENHAVN N 

13  / 19

UNGE I 2020
TRIVSEL & SAMFUNDSENGAGEMENT

SOCIAL I EN AFSTANDSTID
Ikke overraskende fremgår det mentimeter besvarelserne11 fra Ungdommens Folkemøde, 

at det manglende sociale samvær har fyldt mest i løbet af 2020. Imidlertid er det værd at 

betragte, hvordan ensomhed, frygt og manglende livsglæder fylder næsten lige så meget, 

som nedlukningen af samfundet i sig selv gjorde. 

Når unge i høj grad er præget af den manglende sociale samvær, og over 10% indikerer en 

form for ensomhed, frygt og manglende livsglæde, så er det en alvorlig udfordring for en 

generation, der er ved at finde sin identitet og plads gennem samfundet og socialiteten12. 

Væsentlig er, at skoleliv og daglige rutiner er en social holdeplads for unge, der former 

og engagerer. Skolelivet kan derfor ikke blot måles, som et parameter, der underviser i 

faglighed, men fungerer samtidig som en væsentlig social milepæl i unges ungdom og livs-

førelse. Dette indikeres yderligere af de kvalitative svar angivet i mentimeter afstemningen, 

hvorfra følgende er et udpluk: 

Jeg har troet, at det er menneskets undergang før. Jeg tror stadig lidt på det.

Tanken om at vide at alt det virtuelle har kæmpe konsekvenser for mit senere liv og 

mine karakterer i gym.. det er fandme ikke fair at vi skal op til eksamener når vi bliver 

undervist dårligt virtuelt. Og derfor burde vi ikke komme op i fx mundtlig mat

At mit ungdomsliv er minimalt, og at man får bøder for at udleve det
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Ensomheden og uvisheden om hvornår vi kan komme til at leve et frit liv igen

At gå i skole på en skærm har været hårdt for sjælen. Føler på en eller anden måde 

at man har mistet motivationen til at gå i skole efter 3 måneder hvor man fra 8-16 har 

gloet ind i en skærm uden sociale relationer.

At bevare livsglæde

At få skældud, selv om vi gør det rigtige

Føler der er ting man går glip af i ens ungdom

AT FØLE SIG OVERSET
Alt imens at unges trivsel og hverdag – ligesom resten af samfundet – er blevet ændret 

markant i løbet af 2020, er det samtidig væsentligt, hvordan flere dagblade har lagt historie 

til unges frustration og skuffelse af at føle sig udskammet13. 

Alt imens unge har oplevet et år, hvor fundamentet for ungdommen er revet væk under 

dem – det sociale som engagerende, motiverende og dannende – anspores det yderlige-

re, hvordan der eksisterer en følelse af at blive overset for sine problemstillinger og tillige 

udskammet for sit afsavn. I den forbindelse er det ikke overraskende, at unge i høj grad 

lægger vægt på negativt ladet ord til at beskrive foråret14. 

Disse tal og beskrivelser er ikke blot foruroligende og bekymrende, da de vidner om en 

generation, hvis fremtid på mange punkter bliver præget af et manglende socialliv, leve-

rer samtidig vand på møllen til at kulturlivet, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet i 

fællesskab arbejder i retning af at skabe og sikre forsvarlige – men i særdeleshed sociale 

– rammer for ungdommen under sundhedskrisen. 
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SAMFUNDSENGAGEMENT I KRISETIDER
I vores forundersøgelse forud for festivalen indikerer unge, at de i overvejende grad, at vi 

har skabt tilpasse restriktioner til at håndtere krisen. I den forbindelse viser undersøgelser 

fra analyseinstituttet Gallup yderligere, at 7 ud af 10 unge er enige i, at sundhedskrisen har 

skabt håb, idét den har belyst, hvad samfundet i fællesskab kan udrette og gøre15. 

Disse perspektiver tegner alle billeder af en ungdom, hvis engagement og demokratiske 

tro på mange parametre stadig holdes oppe. Imidlertid er det væsentligt, at dette håb og 

gnisten til i fællesskab at stå ved, samtidig også kræver en følelse af at kunne se mærkbare 

ændringer, hvilket indikeres i nedenstående tabel. 

Unge indikerer i høj grad samfundsengagement som nysgerrighed og tilkendegivelse af 

sin mening. Når unge udtrykker frustration over at blive udskammet og følt sig overset, så 

bæres det frem at en drivkraft og lyst til demokratisk at beskrive livet, uden eksempelvis 

disse socialt engagerende og formende fællesskaber. Dertil kan den manglende følelse af 

at blive set og hørt fører til en yderligere følelse af ikke at blive anerkendt for sine egen 

håndtering og præstation under nedlukningen af samfundet. 

Data om unges syn på engagement og demokratisk deltagelse indikerer derudover, at 

unge føler en stor portion af medansvar for samfundet. Dette er altså til trods for, at 60% 

af de adspurgte unge også indikerer at samfundsengagement er ”at stemme til valg”. 

Væsentlig bliver det altså, at vi ikke taber vores unge, ved ikke at møde ungdommens pro-

blemstillinger og frustrationer i øjenhøjde. 

Samtidig viser tallene – som nedslagscasen fra 2019 også indikerer16 – at unge i høj grad 
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mener, at man skal vide hvad man mener for at kunne engagere sig. Når unge på en og 

samme tid indikerer, at samfundsengagement er nysgerrighed, og samtidig lægger fokus 

på, at man bør vide, hvad man mener, er det afgørende, at Ungdommens Folkemøde un-

derstøtter, hvordan nysgerrighed i sig selv er kilden til viden. 
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DET DIGITALE UNIVERS?
BETRAGTNINGER OM DIGITALE MULIGHEDER 

FOR UNGDOMMENS FOLKEMØDE 

Alt i alt peger 2020 i retning af et år, hvor Ungdommens Folkemøde – trods covid-19 – har 

formået en engagere unge på tværs af landet. Med en demografi, der er langt bredere end 

tidligere år, har Ungdommens Folkemøde bevist, hvordan der eksisterer store potentialer 

for samarbejder, festivaler og engagement. Derudover har den store opbakning fra under-

visere belyst, at Ungdommens Folkemøde formår at skabe et rum og en festival, der giver 

unge praktisk og håndgribelig erfaring med demokratiet, og derigennem på sigt skaber 

mere ungdomsmagt. Samtidig har de digitale løsninger – som festivalen selvsagt også har 

været underlagt i 2020 – givet ny inspiration til, hvordan denne kan skabe nye muligheder 

for festivalens rækkevidde. 

ET FREMTIDIGT DIGITALT UNIVERS & UFM-KUFFERTEN
Én måde, som året har vist, hvordan Ungdommens Folkemøde kan bringe det digitale i 

spil på, er gennem et digitalt univers. Førhen har festivalen haft en perlerække af undervis-

ningsmateriale tilgængeligt på hjemmesiden, så undervisere løbende kunne forberede sig 

på festivalen via dette. Men i takt med udviklingen af Ungdommens Folkemøde på Hjul, 

og udfordringerne med at flyve internationale hovednavne ind til scenerne, opstod en idé 

om at skabe en Videoscene. 

Ungdommens Folkemødes scenefrivilliggruppe brugte således tiden på at kuratere ind-

hold til denne scene, som ellers ville være utilgængeligt grundet pandemien. I midler tid 
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blev disse videoer aldrig bragt i spil, da den fysiske festival – Ungdommens Folkemøde på 

Hjul – som bekendt blev aflyst. 

Men disse videoer skaber en grobund for at skabe et digitalt univers, som ikke blot er 

repræsenteret gennem skriftligt undervisningsmateriale. Gennem en række formater, der 

kan engagere forskelligt, eksisterer der en oplagt mulighed for Ungdommens Folkemøde 

om at skabe nysgerrigt og engagerende indhold, som kan nå fysisk ud til klasseværelserne 

gennem vores hjemmeside. 

Derudover understøtter den gode feedback fra Ungdommens Folkemødes engage-

ments-kits, hvordan der tillige eksisterer et udviklingspotentiale for også at sende fysiske 

genstande med. Ungdommens Folkemøde på Hjul, Engagementskit og Videoscenen har 

således bidraget med en værdifuld indsigt i, hvordan Ungdommens Folkemøde i sig selv 

kan komme til ungdommen snarere end omvendt. Med andre ord skaber disse nye indsig-

ter grobund for at engagere flere unge i demokratiet og civilsamfundet. 

Dette perspektiv arbejder Ungdommens Folkemøde på gennem UFM-Kufferten – et 

koncept der forventes lanceret i løbet af foråret 2021. 

DIGITALT TILSTEDE PÅ EN FYSISK FESTIVAL 
Foruden at skabe digitalt og fysisk indhold - der rækker ud til ungdommen - har live-

streamen bidraget til en indsigt om, hvordan Ungdommens Folkemøde kan engagere flere 

mere, ved at gøre festivalen uafhængig af sin lokation i Valbyparken. Ved eksempelvis at 

livestreame dele af indholdet fra den fysiske festival, kan Ungdommens Folkemøde forhå-

bentlig skabe mere engagement og repræsentation, for unge som nødvendigvis ikke har 

mulighed for at deltage fysisk på festivalen. Tillige understøtter dette en tilgængeligheds-

indsats, da Ungdommens Folkemøde på den måde ydermere kan blive et demokratisk 

mulighedsrum for unge, som nødvendigvis heller ikke er trygge ved det fysiske rum. 

Imidlertid er det væsentligt - i dette udviklingsperspektiv – at festivalen bibeholder sin 

identitet om at skabe et nærværende, levende og fysisk demokratiudfoldende rum, hvor 

unge kan engagere sig på tværs af forskellige festivaler. Hertil er det væsentligt, at Ung-

dommens Folkemøde forsat formår at finde nye løsninger på, hvordan digitale seere kan 

komme til orde i den fysiske festival. 



      

SLUTNOTER

1 ”Forskning i unge og corona” fra Egmont Fonden & ”Coronakrisen set fra et ungeperspektiv” fra 
Rambøll
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