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Projektresumé:

Projektet knytter an til de folkelige møder, der mobiliserede de dansksindede sønderjyder i nationalitetskampen og forberedte folkeafstemningerne. Men der bygges også bro til nutiden, hvor folkemøderne er
vendt tilbage som udtryk for et folkeligt behov for at debattere. Folkemødet udfoldes i 40-50 arrangementer (seminarer, forelæsninger, debatter, fortællinger, unge-parlamenter mv.) med Sønderjylland og grænselandet som det gennemgående tema. Der sættes fokus på vadehavsregionens historie, landskaber og værdier. Det vil fylde Ribe med musik i gader og på cafeer; slesvigsk folkekøkken; sønderjysk kaffebord; sangog musikarrangementer; Sønderjyllands og mindretallenes fortællinger; sproglaboratorier; udstillinger;
film- og litteraturarrangementer; amatørteater; ringridning - og glad samvær. Men også 4 dage med tid til
fordybelse, foredrag og debat, alt sammen over teamet ”Nationalstaten. Historie, værdier og udfordringer”. Afsættet for projektet er, at Sønderjylland forener sted, sprog og nationshistorie på en måde, der er
uden sidestykke i det øvrige land og som bidrager til fællesskabsfølelse og national bevidsthed. Men Sønderjylland belyser også aktuelle spørgsmål på europæisk plan om hjemsted, sprog, nationalitet og identitet.
I lyset af det gode forhold, som har udviklet sig mellem Danmark og Tyskland, er grænsen i dag ikke kun en
optrukket linje, der har efterladt et mindretal på begge sider, men et bredt geografisk bælte, der favner en
menneskeligt berigende mangfoldighed.
Dertil kommer, at folkemødet finder sted i Danmarks ældste by, der stillede en vigtig rolle som national
forpost i 1864-1920. Ribe har en rig kulturhistorie, store naturværdier, og folkemødet kan tilføre byen og
området et nyt perspektiv som ramme for folkeligt fællesskab og folkelig debat.

Målgruppe: Borgere i sydvest- og sønderjylland og i det øvrige land, herunder særligt højskolesegmentet
+60, alle historisk og politisk nysgerrige borgere, fagfolk, politikere, meningsdannere, mindretallene m.fl.
Tidsplan: Folkemødet afvikles 21. – 24. maj 2020. Ideudvikling er igangsat fra januar 2019.
Effekt: Folkemødet trækker på erfaringer fra et Folkemøde afholdt i 2017, men er nyt tematisk, omfang og
styrke. Det har potentiale til udvikle sig til et treårligt tilbagevendende folkemøde til styrkelse af regionen.
Der ventes deltagelse af ca. 10.000.
Administrativ vurdering:
Projektet har med en bred pallette af aktiviteter en meget bred appel til borgerne i regionen og hele landet.
Ansøger samler et meget varieret og stærkt partnerskab og dialog med relevante parter om projektet, herunder videnspersoner, kommuner, foreninger, institutioner, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner,
kirkelige institutioner mv. både regionalt, nationalt og grænseoverskridende; samarbejdspartnere som alle
har vigtige bidrag til afholdelsen af folkemødet. Projektet er i sin form innovativt, vil i høj grad skabe synlighed og attraktivitet for regionen såvel som for Genforeningsfejringen, både nationalt og internationalt, og
har selvsagt et meget stort besøgspotentiale.
Det vurderes, at projektet til fulde er i overensstemmelse med kriterierne i både Partnerskabsaftalen og i
Region Syddanmarks Kulturhandlingsplan.

