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Nyheter under Almedalsveckan 2020
I de utvärderingar som gjorts efter årets Almedalsvecka har ett par
förbättringsområden identifierats. Det handlar bland annat om att öka den
politiska synligheten och få ett jämnare flöde av evenemang även i slutet av
veckan. Som ett sätt att möta detta lanseras en nyhet för Almedalsveckan
2020 – en politisk arena. På denna arena kan deltagare möta politiska
representanter varje dag för att diskutera viktiga samhällsfrågor.
- Vi har fått kommentarer från deltagarna att de inte hittar de politiska partierna
under veckan. Vissa partier har funnits på plats samtliga dagar i veckan, vissa ett
par dagar och en del bara under sin partidag, säger Mia Stuhre, projektledare för
Almedalsveckan.
Idén om ett partitorg föddes i höstas vid ett utvärderingsmöte med
näringslivsrepresentanter efter årets vecka och har därefter arbetats fram i den
politiska styrgruppen för Almedalsveckan. Den politiska närvaron är hög under
Almedalsveckan, i somras återfanns närmare 1 500 namngivna politiker i det
officiella programmet. Men de politiska partierna i Sveriges Riksdag stod bara som
arrangörer för cirka 40 evenemang.
Det är inte bara den politiska arenan som blir en nyhet för nästa års
Almedalsvecka. Även förslaget att se över hur slutet av veckan kan stärkas
har diskuterats sedan i somras.
- Det handlar om att fördela evenemangen över veckan för att få bättre kvalitet
och inte lika centrerat till måndag till och med onsdag. Redan nu finns det
eventarrangörer som erbjuder lokaler till ideella organisationer i stort sett gratis
om de väljer att lägga sina evenemang i slutet av veckan, säger Mia Stuhre. För att
få en bättre fördelning av evenemangen behöver vi också se till att det händer
attraktiva saker i slutet av veckan. Dessa initiativ är ett sätt, men vi behöver bli
bättre på att kommunicera erbjudanden.
- Almedalsveckan är åtta dagar, och så länge den utgörs av åtta dagar, ska det
också hända intressanta saker alla dagar. Målet är att ha en Almedalsvecka som
lever hela veckan, inte att utställare och besökare lämnar på torsdagen. Det
handlar om att skapa incitament för att vilja vara kvar hela veckan, men även för
att få gotlänningar och tillresta semesterbesökare att vilja besöka
Almedalsveckan. Ett förslag är att erbjuda aktiviteter i slutet av veckan, med
fokus på demokrati, barn och ungdom avslutar Mia Stuhre.
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