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AOF ønsker samarbejde med folkebibliotekerne for at
indfri ministerens pejlemærker om at styrke
folkeoplysningen.
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Kære Joy Mogensen
Med tanke på den stigende polarisering i samfundet, en dalende tiltro til
myndigheder, folkevalgte og etablerede medier koblet med en kraftig
forøgelse af ”fake news” og ekkokamre har opgaven med at løfte vores
folkelysning vel næppe tidligere været vigtigere i Danmark. For de
demokratiske værdier er under pres fra flere sider.
Derfor er vi meget glade for, at du med dine tre pejlemærker markerer
vigtigheden af folkeoplysningen, og vi vil med dette brev takke dig herfor.
I dine tre pejlemærker udpeger du folkebibliotekerne som drivkraft i denne
genrejsning af folkeoplysningen, og vi støtter fuldt ud dine ambitioner om
at sikre en fri og lige adgang til viden - uanset om man bor i København,
Ebberup, Rønne eller Hurup.
For det må aldrig være postnummeret, der skal afgøre, om man har adgang
til fantastisk folkeoplysning. Selvom der gennem årene er blevet lukket
mange lokale biblioteker, så er de stadig spredt over det meste landet, og
det giver derfor mening, at man forankrer enkelte dele af folkeoplysningen
hos bibliotekerne.
Men vi mener, at vi som folkeoplysningsforbund har meget at byde ind med
i denne proces, og vi vil gerne byde os til. For puljer vi AOFs kompetencer,
tilstedeværelse, viden og energi med bibliotekerne, mener vi, at vi i
fællesskab kan bringe skabe værdifulde synergi, der kan styrke demokratiet
og sikre en mere oplyst befolkning.
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Vi har erfaringen, vi har den lokale forankring, og vi har netværket til at
bistå bibliotekerne med denne vigtige opgave. Det er tiltrængt.
Vi tager meget gerne et møde med dig og drøfter vores fælles dagsordener
nærmere, samt hvordan vi kan forbedre folkeoplysningen i Danmark.
Venlig hilsen
John Meinert Jacobsen
Administrerende direktør, AOF
Mail: John@AOF.dk
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