
PRESSEMEDDELELSE 

Folkemøde Møn er ved at vokse sig stort 

For femte gang afholdes Folkemøde Møn i år 24. og 25. august i Stege. Det bliver med 
over 100 debatter og 120 debattører med toppolitikere og erhvervsfolk i spidsen. 

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.Stine Bosse fra Europabevægelsen. Connie 
Hedegaard, den grønne tænketank Concito. Karen Hækkerup, Landburg og Fødevarer. 
Debattørerne David Trads, Peter Mogensen og Marcus Rubin, folketingsmedlemmerne 
Dan Jørgensen (S), Marcus Knuth (V), Søren Espersen (DF), Zenia Stampe (R), Nick 
Hækkerup (S), Jacob Mark (SF) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S), instruktørerne Lotte 
Svendsen, Rumle Hammerich, generalsekretær Christian Friis Bach, Dansk 
Flygtningehjælp, Per B. Christensen, formand for kommissionen, der overvejer skolerne,  
politiinspektør Kim Kliver, Morten Stig Christensen, Dansh Håndbold Forbud, 
vicedirektør Bente Asmussen, Plastic Change, og tidligere landbrugsminister Henrik 
Høegh (V).  

Alle deltager i Folkemøde Møn som hovedtalere eller debattører. I alt er der omkring 
100 debattører på fem scener og rundt på de knapt 70 stadepladser. 

Desuden deltager lokale borgmestre, folketingskandidater og regionsformand Heino 
Knudsen (S). 

Folkemøde Møn afholdes i Stege på Møn 24. og 25. august. Arrangementet breder sig 
over hele byen, der er lukket for kørende trafik begge dage. 

Blandt hovedemner i debatterne er:  

Cybersikkerhed – er vi klare til angreb? 

Populisme, fake news og truslerne mod vores demokrati 

Nu er der snart valg – hvad sker der så? Går det almindelige politiske liv helt i stå? 

EU - Kan vi klare os uden EU? Optakt til valget til Europaparlamentet næste år 

Hvad spiser vi og hvad gør vi ved, det vi ikke spiser? (madspild) 

Brug og misbrug af plastik – og hvordan vi skiller os af med det, vi ikke bruger. 

Verden omkring os - unge flygtninge beretter om flugten, debat om de 17 verdensmål 



Udlændinge - Hvad vil der sker, hvis alle udlændinge forlod det danske arbejdsmarked i 
morgen? – debat med erhvervs- og fagorganisationer samt politikere 

Skal mobiltelefoner i skolen forbydes? 

Gi’r du en smøg – eller gider du lade være? 

… og meget, meget mere. 

Om Folkemøde Møn 

Folkemøde Møn er et regionalt folkemøde. For femte år i træk samler vi 24. og 25. 
august borgere, politikere, erhvervsliv og det stærke forenings- og kulturliv på Sjælland 
for at debattere demokratiet og fremtidens udfordringer. 

Folkemøde Møns ånd er, at vi i fællesskab diskuterer og sikrer den bedst mulige fremtid 
for os alle. Det er gennem deltage, samtale og fællesskab, at vi kan udforske, hvad det 
betyder at deltage i demokratiet. 

Ungedag 

Fredag 24. august er for fremtidens beslutningstagere, de unge. Unges travle hverdag 
rummer sjældent plads til at drømme stort – hverken på egne eller samfundets vegne. På 
Ungefolkemøde Møn inviterer vi til en pause fra den travle hverdag. I fællesskab ned en 
masse foreninger, virksomheder, politikere og andre spændene mennesker undersøger vi, 
hvordan vi kan læse de problemer, der er i samfundet. Og måske drømme om, hvordan 
fremtiden ser ud. 

Omkring 5000 sjællandske skoleelever i de ældste klasser, gymnasiet og 
erhvervsuddannelser kommer til Stege i 120 busser. Her vil de blive konfronteret med en 
række væsentlige debatter, der griber ind i deres tilværelse nu eller i fremtiden. 

Flere debattører 

Udover hovedtalere og -debattører deltager følgende i debatter på Folkemøde Møn. Det 
sker på en række scener spredt ud over byen: 

Formænd og –kvinder for en række af partiernes ungdomsorganisationer. 

Lokale borgmestre, den sjællandske regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og en 
række lokale folketingskandidater. 

Musik og underholdning 



En række stader leverer musik, konkurrencer og anden underholdning, ikke mindst lidt 
senere de to dage, hvor der også kommer forskellige bands for at afslutte dagene på lidt 
mere uhøjtidelig måde. 

Fredag aften spiller seks bands på tre scener. Lørdag aften optræder Helved-Mogensen 
Band. 

Et folkemøde for folket 

Folkemøde Møn er et folkemøde for folket, hvor almindelige borgere og ikke mindst de 
unge kan komme tæt på deres politikere såvel på landsplan som lokalt.  

Mød dine politikere øjenhøjde. 

Program 

Det samlede program kan læses på folkemødemøn.dk. 

Følg os på Facebook, folkemødemøn.dk og på Instagram, @folkemodemodemon 
#folkemødemøn 

Fredag fra 8-20 

Lørdag kl 10-19 (eller måske lidt længere) 
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