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Via medierne er vi – de folkeoplysende organisationer i Danmark – netop blevet
opmærksomme på den ”Vejledning om uddeling af støtte til folkeoplysende foreninger”, som
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udsendt i denne måned. Vi er bekymrede over den
negative betydning ”vejledningen” vil få for den frie folkeoplysning i Danmark.
I vejledningen vender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sig direkte imod folkeoplysningen,
og opfordrer kommunerne til, at se støtte til folkeoplysende aktiviteter i et
konkurrenceperspektiv i forhold til private udbydere. Men det er jo sådan, at kun aktiviteter,
der har et folkeoplysende element, og som udføres af foreninger, kan få kommunal støtte efter
folkeoplysningsloven. Derfor konkurrerer de folkeoplysende skoler og foreninger i bund og
grund aldrig med private udbydere. Den folkeoplysende verden opererer ikke på det
kommercielle marked, men organiserer aktiviteter, der varetages af aktive medborgere som
bidrager til at højne den demokratiske dannelse i befolkningen. Vi vil appellere til, at du som
folkeoplysningens minister vil stå vagt om betydningen af den rolle, folkeoplysningen spiller
for demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab.
I vejledningen går Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen så langt, at de forsøger at påvirke de
lokale, demokratiske beslutninger i kommunerne. Således skriver styrelsen bl.a. ”Offentlig
støtte, der er lovlig, er ikke nødvendigvis fornuftig. En lovlig støtte medvirker ikke
nødvendigvis til at fremme en effektiv anvendelse af samfundet ressourcer.” Hvordan
samfundets ressourcer skal anvendes, og hvad der er fornuftigt i den sammenhæng, er et
spørgsmål om politisk prioritering og derfor ikke et anliggende for en forvaltningsenhed som
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi vil appellere til, at du som politiker markerer overfor
forvaltningen, at politik skal drives af politikere og ikke af embedsfolk.
Vi foreslår helt konkret, at du kontakter din kollega, erhverv- og vækstminister, Troels Lund
Poulsen med henblik på, at vejledningen trækkes tilbage. Vi vil samtidig foreslå, at I sammen
udsender en ny vejledning til kommunerne, der beskriver folkeoplysningens
samfundsgavnlige betydning. Vi bidrager gerne til arbejdet.
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