Bornholm, Bornholm, Bornholm, du min dejlige Folkemøde-ø
Så er Folkemødet 2019 slut. Et Folkemøde, der har budt på en mangfoldighed af
forskelligartede tilbud om debat, faglig inspiration, folkeliv og underholdning for
vores lille udsendte gruppe fra bestyrelsen i HK Privat Sydjylland.
Al begyndelse er tilsyneladende svær?
Vi ankom onsdag eftermiddag og blev mødt af en times ventetid for at komme med
en bus de 4 km ind til Rønne, hvor vi skulle bo på Sverres Hotel. Vi blev lidt urolige
for, om vi ville blive mødt med tilsvarende ventetider de kommende dage. Sådan
blev det heldigvis ikke, men tilsyneladende er det en stor overraskelse for
arrangørerne, at mange ankommer dagen før? I lufthavnen fandt vi også
folkemødeavisen, en oversigt over en væsentlig del af arrangementerne. Den totale
oversigt får man i et hæfte. Langt over 3000 tilbud om arrangementer og workshops
m.v. Så det tager tid at vælge de rigtige. I det omfang at det er muligt.
Torsdag – start og i gang
Om torsdagen stod der naturligvis Folkemødets åbning på programmet. Reimer Bo
var konferencier og kunne præsentere Bornholms borgmester Winnie Grosbøll. Hun
var naturligvis pavestolt over at have Folkemødet, men hilste også velkomment, at
der er dukket flere og flere folkemøder op rundt om i landet med særlige temaer.
Næste taler var fungerende statsminister Lars Løkke. Han kunne bl.a fortælle, at
folkemødetanken også har spredt sig til mange andre lande. Talerne var krydret med
underholdning med Emily de Forest og Bertel Haarder. Sidstnævnte er idémageren
bag Folkemødetanken og også fader til Folkemødesangen.
Folkemødet står i FN Verdensmålenes tegn. Derfor havde man inviteret
mediekunstner Christian Falsnæss til at skabe en video, der skulle illustrere den
kæmpejubel, befolkningerne vil bryde ud i, når alle klimamålene er opfyldt. En
seance der sluttede med, at kunstneren crowdsurfede rundt på pladsen.
Første punkt var den politiske tale fra De Radikales Morten Østergård. En tale, der
bar præg af, at han mente, at de radikale havde vundet valget. En god tale, der
listede de politiske krav til regeringsforhandlingerne op. Ikke noget nyt, men til tider
virkede det som om, han kunne gå på den Østersø, der lå lige bag ham. God kamp,
Mette.

Eftermiddagen gik med en bornholmsk visesanger, en kold øl og en snak i NNF’s
stand på Ydermolen. Senere to interviews i Informations ’telt’. Dels med Danmarks
mest indflydelsesrige mand, Formanden for Dansk Metal, Claus Jensen. Han
fremførte synspunkter på det indre marked, social dumpning og lændannelse. Han
understregede flere gange, at industriarbejderens realløn indenfor de seneste årtier
var steget med 41%. Naturligvis er der udfordringer med udvidelsen af EU, men ikke
flere end, at vi har de værktøjer, der skal til for at ’face’ udfordringerne. Det skal i
parentes bemærket nævnes, at vi ikke er sikre på, at han udtrykker den samlede
fagbevægelses synspunkter.

Bagefter fulgte netop afgåede MF’er Pelle Dragsbæk med et interview om hans
forhold til kapitalismen. Dragsbæk ser ikke kun kapitalismen som noget dårligt,
snarere som et nødvendigt onde for udviklingen af velfærdsstaten. Begge interviews
blev styret af Informations chefredaktør Rune Lykkeberg.
For god ordens skyld skal jeg understrege, at man går MEGET. De begivenheder man
ønsker at følge, ligger sjældent lige op og ned ad hinanden. Snarere tværtimod. Så

skal man fra den ene ende af området til den anden, så er der cirka en kilometer
gennem et menneskehav på cirka 35.000 (torsdag). Og så møder du måske lige én,
du kender fra gamle dage, eller du bliver bare lige fristet og lokket til at se ind i et
tilfældigt telt på din vej.
Dilemma med Mads Steffensen i HK-teltet:

Nu gik vores vej ned mod HK-teltet. Her skulle vi opleve et indslag med Mads
Steffensen, der er kendt fra ”Mads og Monoplet” på DR P4. I hans panel var Stine
Johansen, kommunaldirektør i Helsingør, Michael Ziegler, Borgmester i Høje
Tåstrup, Bodil Otto, formand for HK Kommunal og Ane Cortzen, Tv-vært.
Panelet skulle debattere dilemmaer, som alle var HK-arbejdsmarkedsrelevante. Pjæk
i forbindelse med eksamensangst, kendskab til familiemedlemmer, der snyder med
boligstøtte, sygt barn med på arbejde. Alle vigtige og troværdige temaer, der blev
diskuteret i en gemytlig tone med inddragelse af os, der sad og hørte på i HK-teltet.

Natten er vores egen – næsten.
Torsdagens sidste oplevelse var i Politikens Gård. Her gav Djämes Braun koncert,
men på vejen derhen faldt vejen lige omkring 3F’s og FOA’s telt, hvor der blev
serveret pølser og en kold øl. Og så til sidst hen for at finde en bus, der kunne køre
os til Rønne. Vi var ”hjemme” cirka kl. 23, og så var den dag gået.

Fredag. En dag i uddannelsernes tegn – Fra vugge til krukke.
Så blev det fredag. Og straks fik vi en fysisk, korporlig bekræftelse på, at der ER
mange mennesker til folkemødet. Vi stiger ind i bussen, som undervejs fyldes op.
Halvvejs fremme stiger en stor flok skoleelever ind. Der råbes ”Tættere sammen!”,
til sidst tror jeg, der er mere plads for de berygtede ”sild i en tønde”. HP´s
klaustrofobistressbarometer er langt oppe i det røde felt, og han presser helt frem
og reddes af en plads ved siden af chaufføren resten af turen. 100 i en bus er 10 for
mange.

En væsentlig del af at være på Folkemødet er at vælge. Af de mere end 3000 tilbud
kan du i bedste fald nå en 6-7 stykker! Yderligere lærer du, at du skal være til de
fleste arrangementer en halv time før starttidspunkt, hvis du vil være sikker på at få
en siddeplads.
Vi var i god tid, så vi var på plads i Egmont Fondens telt. Nu skulle vi høre om Rane
Willerslevs, Lisbeths Zornings og Johanne Schmidt Nielsens bud på, hvordan vi sikrer
vores børn en god skolestart. Anledningen er er Rambøll rapport om dette emne.
Ordstyrer Mette Hovmand Stilling, Vores Børn, satte gang i løjerne. Paneldeltagerne
kom med deres oplevelse af 1. skoledag. Lisbeth Zorning havde en god skolestart.
Hun tryglede ligefrem om at komme i skole før tiden. Rane Willerslev huskede
tydeligt, hvordan han endte med at tisse i bukserne. Ingen opdagede det, for han
styrtede ud af klasseværelset, så snart timen var overstået og plaskede rundt i
vandpytterne, så ingen kunne se, han havde tisset i bukserne. Snarrådig fyr. En evne
han vidst stadig har! Johanne Schmidt Nielsen tilhører en anden tid og fokuserede
på det faktum, at en væsentlig del (cirka 10- 20%) af børnene har angst for, om de
nu slår til, om de får legekammerater, eller om de kan finde ud af reglerne.
Undersøgelsen peger på, at netop disse børn sidenhen vil få udfordringer.
Selvfølgelig kan man ikke nok understrege forældrenes rolle. At man giver sig tid. Tid
til at lytte og lege med sine børn. Tid til fordybelse og legende tilgang til læringen i
stedet for bogholdertilgangen, hvor læringen foregår med ”røven i sædet”. Alle var
enige om, at det er for meget, når cirka hvert femte barn ”tabes på gulvet”. En

udmærket samtale uden de store overraskelser, men fint at være i selskab med de
tre.
Herefter gik det mod Hovedscenen, hvor kongelig undersøger Mette Frederiksen
skulle tale. Inden hun gik på scenen, gav ”John Mogensen” (Rasmus Bjerg) to numre.
En god opvarmning inden Mette Frederiksen blev modtaget som en ren rock star af
de mange tusinde tilhørere. Jeg har hørt mange politiske taler i mit liv, men sjældent
nogen, der har berørt mig i en sådan grad, at der var små tårer i øjenkrogene. Men
det var der, da Mette lovede, at hendes første handling som statsminister vil være at
give en officiel undskyldning til Godhavn-drengene, de grønlandske børn eller andre,
der i tidens løb er blevet udsat for uhyrligheder i statens varetægt. Jeg tror ikke, jeg
var den eneste med en klump i halsen.
Ellers en værdig gennemgang af de pågående forhandlinger med et reelt ønske om,
at det skal lykkes, og en socialdemokratisk mindretalsregering kan se dagens lys. Fra
Hovedscenen gik det i ro og mag ned ad Strandvejen mod HK-teltet. God mulighed
for at stikke næsen indenfor. I sandhed en mangfoldighed. En tur ud på Ydermolen.
En oplevelse i sig selv bare at gå rundt og tage alle indtrykkene ind. Alle virker glade,
engagerede og opsatte. Det må have været en loppetjans for de mange betjente.
Tilbage til HK-teltet, hvor der var tid til en kold fadøl og en snak med andre HKkolleger, mens vi ventede på, at det skulle blive tid til: Hvem vil være millionær (med
et fagligt præg)?
HK Ungdom stod for arrangementet og startede med at introducere værten, Hans
Pilegaard. Mere ’real thing’ kunne det ikke blive. Reglerne gik ud på, at der blev
præsenteret nogle spørgsmål af mere eller mindre faglig karakter, alle med tre
svarmuligheder. Nu gjaldt det så om, at publikum skulle byde ind med det rigtige
svar. Hvis man var i tvivl, kunne man benytte en af de tre livliner, der stod på
scenen: Martin Rasmussen, HK, Majbritt Berlau, FH, og én mere. Alle tre i et
strålende humør, så det gav mange gode grin og gaver til de publikummer der
svarede rigtigt. En sjov og underholdende måde at få repeteret noget af det faglige
arvegods på. (HP).
Er kvalitet og udbud godt nok, når vi snakker erhvervsuddannelser?
Bagefter blev det et hurtigt kig hos FH og resten af en paneldiskussion om kvalitet i
erhvervsuddannelserne i Folkets Hus. Samfundet investerer rigtigt mange penge i
vores grundlæggende uddannelser ind til vi bliver 30 år. MEN efteruddannelse udgør

kun 4 % af det samlede uddannelsesforbrug. Det er slet ikke godt nok i en verden i
hastig forandring, erkender både stat og arbejdsmarkedets parter.
Der skal skabes bedre og mere fleksible rammer for efteruddannelse, og den skal
være mere tilgængelig og en integreret del af ens job og ansættelse, var alle enige
om. Generelt er vi nu udfordret af, at mænds uddannelsesniveau er for dårligt, samt
at mange mangler grundlæggende færdigheder i dansk og matematik.

Så ellers hen til bussen, så vi kunne komme til Rønne, hvor vi havde sat hinanden
stævne til middag.

Lørdag og sidste dag med lidt af hvert, forvirring og kolossalt uvejr:
Lørdag var der mange muligheder på programmet. Her et lille udpluk af, hvad der
kunne være interessant: ”Trump: Gal eller Genial?”; en duel mellem Lars Sejr og

David Trads; Fællessang - syng med på sange om arbejde og arbejdsliv; Huxi og det
gode gamle Folketing og ”Hvad blev der af politikernes troværdighed?”
Vi valgte førstnævnte og var i så god tid, at vi fik pladser på anden række. Med kaffe
og en croissant i hånden begyndte vi at kigge os omkring og opdagede, at der var
relativt mange midaldrende kvinder blandt publikum! Vi erfarede at ’vores’
arrangement var blevet aflyst og erstattet med et møde med den tidligere
amerikanske ambassadør, Rufus Gifford. Så vi shoppede lidt rundt. Var lidt i
Højskolerne Fælleskøkken, hos Mads og Monopolet og mange andre steder, mens vi
bevægede os mod Kæmpestranden.
Vi endte i LOS- teltet for at høre Knud Romers syn på og vej gennem psykiatrien. Et
oplæg som tog udgangspunkt i omstændighederne ved hans fars død og hans eget
personlige nervesammenbrud. Et tankevækkende, spændende og morsomt
’interview’ (ordstyreren fik lov at stille 2 spørgsmål). Men der var meget stof til
eftertanke og en fantastisk oplevelse af en superb og indlevende formidler, som
Knud Romer i den grad er. Ingen gik derfra og var i tvivl om pointerne i hans kritik af
psykiatrien.
Så tilbage til Højskolernes telt for at høre en debat om stress. Det var på engelsk,
med dårlige højtalere, så det blev ikke til så meget. Nu havde sulten også meldt sig.
Vejret havde indtil nu artet sig. Men det blev mere og mere trykkende med truende
skyer i det fjerne. Vi gik mod Ydermolen og Arbejdsmiljø-loungen. HP deltog i
Højmesse for Arbejdsmiljø med tale ved Anders Lund Madsen. Det var han langt fra
den eneste, der havde opdaget. Teltet var propfyldt til langt ud på molen. Det
lykkedes ham at få plads, så han nogenlunde kunne høre Anders og se ham en gang
imellem. Der gik cirka ti minutter, så opgav han seancen. HP søgte videre ind hos
Dansk Erhverv, hvor der netop var startet et foredrag om hacking. Det er
rædselsfuldt, så let det er at komme ind på eksempelvis din telefon og derfra videre
til alle dine data.
Hans Jørgen nåede imens omkring Klimateltet og fik som sidste input en spændende
diskussion om, hvordan Danmark og herunder fagbevægelsen arbejder konkret
videre med at indfri FN´s klimamål. Der var spændende indlæg fra blandt andre
professor Steen Hildebrandt, Klimapanelet og Ejnar Holst, FH. En spændende
opsummering på et Folkemøde, hvor klimaindsatsen havde en stor plads.

Det trak vejrmæssigt mere og mere sammen. Vi skyndte os til HK teltet, hvor der
skulle være afsluttende socialt samvær med pølser, musik og øl, vin og vand. Netop
ankommet brød helvede løs. Torden og regn i en udgave, vi ikke har oplevet
tidligere. Det blev ved med bulder og brag og huse, der gik i brand. Det lykkedes os
langt om længe og meget forsinket at komme helskindede til Rønne, hvor uvejret nu
huserede. Ikke mere Folkemøde for i år.
I morgen, søndag, er hjemrejse og forhåbentlig uden de voldsomme forsinkelser
som lørdagens rejsende blev udsat for.
En fantastisk oplevelse rigere blev vi alle.
Kammeratlig hilsen
Hans Peder Kromann Larsen og Hans Jørgen Rømer Andersen, HK-Privat Sydjylland.

