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Almedalsveckan – den demokratiska mötesplatsen för alla. En
magisk plats för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till
att utveckla vårt samhälle.
Öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapar den unika
Almedalsandan.
Det officiella programmet skapas genom att aktuella
samhällsfrågor lyfts och debatteras. För att ett evenemang ska
vara en del av Almedalsveckans officiella program behöver det
uppfylla Almedalsveckans kriterier.
Demokrati

Kriterier för det officiella programmet
Krav på evenemanget



Evenemanget behandlar en aktuell samhällsfråga.



Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla.



Evenemanget genomförs på en fast plats i Visby innerstad eller
dess omedelbara närhet.



Ett evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart
visar upp en verksamhet får inte delta.

Krav på dig som arrangör



Arrangör ansvarar för att evenemanget är förenligt med svensk
lagstiftning, till exempel ordningslagstiftning, diskrimineringslagstiftning, upphovsrättslagstiftning och varumärkeslagstiftning.



Arrangör som tydligt står för antidemokratiska och
våldsbejakande budskap får inte delta.

Demokrati betyder folkstyre.
Almedalsveckan är en av världens
största demokratiska mötesplatser.

Öppenhet och
tillgänglighet
Vi värnar om att så många som
möjligt ska kunna delta i de
diskussioner som pågår under
Almedalsveckan. Evenemangen ska
vara öppna och utan kostnad för
deltagare. Tillgänglighet handlar
också om att någon med
funktionsvariation ska ha möjlighet
att delta.

Ömsesidig respekt
Almedalsandan bygger på att vi är
öppna för varandras åsikter och
visar varandra ömsesidig respekt.
Att vi står upp för att det är ok att
tycka olika.

Vill du ha hjälp eller råd?

Alla evenemangsansökningar granskas

Vi granskar alla evenemang som skickas in till det officiella programmet
utifrån de gemensamma kriterierna. Det vi främst fokuserar på är
beskrivningen av evenemanget, att rubriken och beskrivningen av
samhällsfrågan uppfyller kriterierna.
Se guiden för ansökan till det officiella programmet för hur du fyller i
ansökan, www.almedalsveckan.info/ansok

Region Gotland, Almedalsveckan
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 93 10

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post almedalsveckan@gotland.se

Webbplats www.almedalsveckan.info

Du hittar många svar på allmänna
frågor på webben. Vill du ha
personlig kontakt kring en ansökan
eller om Almedalsveckan som
helhet, slå en signal till oss.
Telefon:
0498 - 26 93 10
E-post:

almedalsveckan@gotland.se
www.almedalsveckan.info
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Syftet med Almedalsveckans kriterier
Evenemanget behandlar en aktuell samhällsfråga

Oavsett storleken på din samhällsfråga kan du vara med i det officiella programmet. Det
som är viktigt är att du vill lyfta frågor som kan bidra till att utveckla vårt samhälle.
Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla

Evenemanget ska vara kostnadsfritt för deltagarna och det ska vara öppet för alla att kunna
delta. Därför godkänner vi inte evenemang där alkohol serveras eller om det bara är för
inbjudna gäster.
Varför ska det vara en fast plats i Visby innerstad eller dess omedelbara närhet?

Deltagarna behöver veta var evenemanget äger rum och det ska vara möjligt för deltagarna
att röra sig mellan evenemangen. Därför finns den geografiska begränsningen att platsen
för evenemanget ska ligga inom ca 20 minuters promenad från Almedalens scen.
Vill du göra en bussresa eller en rundvandring så ska du lägga in samlingsplatsen i
programmet. På samlingsplatsen genomförs ett kortare seminarium med fokus på
samhällsfrågan. Detta blir ditt evenemang som anges i programmet. I beskrivningen
informerar du att deltagarna, efter den utsatta tiden, är välkomna att följa med på
exempelvis en bussresa eller rundvandring.
Ett evenemang som säljer/lanserar en vara eller tjänst eller enbart visar upp en
verksamhet får inte delta

Almedalsveckan är en unik plats för dialog om samhällsfrågor. Därför ska fokus ligga på
samhällsfrågan och inte på vilka som står bakom evenemanget. I fälten med medverkande
och arrangör framkommer det vilka som medverkar och vilka som är arrangörer.
Följ svensk lagstiftning

Under Almedalsveckan gäller samma lagstiftning som under resten av året. Därför är det
ett krav på dig som arrangör att följa svensk lagstiftning. Du är ansvarig för att ditt
evenemang uppfyller uppsatta kriterier. Du är också ansvarig för innehållet, genomförandet
och säkerheten inför och under ditt evenemang.
Vi står för demokratin

Därför tillåts inte organisationer som står för antidemokratiska och våldsbejakande
budskap att vara arrangörer i det officiella programmet.
Kriterierna

Kriterierna beslutades av huvudarrangörerna/den politiska styrgruppen den 27 april 2017.

Guide för ansökan 2020
Det finns mer än bara kriterierna som är bra att tänka på när du ska genomföra ett
evenemang samt fyller i din ansökan. För datum/kostnadsperioder och hjälp att fylla i din
ansökan se ”Guide för ansökan 2020” och även en checklista för vad du behöver tänka på
som arrangör se ”Checklista för arrangörer”.
 Guide för ansökan 2020
 Checklista för arrangörer

Läs mer på almedalsveckan.info
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