Endret tidspunkt for folketoget i år
Oppstart fra Bispegaten kl 13.30 – oppmøte fra kl 13.00

17. mai 2014, «Historisk prosesjon» i Folketoget.
I forbindelse med folketoget 2014 vil det bli organisert en «historisk prosesjon» som vil gå fra
Ila inn mot byen, hvor resten av folketoget slutter seg til. Opptoget vil markere både selve
grunnloven, det første borgertoget i Norge i 1827 (som gikk fra Ila) og 200 år med
demokratiutvikling.
Tanken er å legge vekt på både formell demokratiutvidelse og demokratisk engasjement og
inkludering som etablering av politiske partier, etableringen av andre lag og foreninger,
inkluderingen av minoriteter, økt likestilling mellom kvinner og menn og ungdoms politiske
engasjement – her representert ved Ungdommens bystyre. Toget vil derfor bestå av en rekke
epoker, noenlunde kronologisk oppbygd i tre hovedseksjoner, hvor deltakerne er iført
historisk riktige antrekk:
1: Grunnloven
Her vil vi presentere Eidsvollsmennene (1814), fra Trøndelag, 15 personer i alt. I tidsriktige
uniformer og kostymer.
Det første Borgertoget - fra Ila (1827) (det er grunnen til at den historiske prosesjon starter fra
Ila), - Christian Krog ”Grunnlovens redningsmann” - og opphevelsen av ”Jødeparagrafen” i
1851.
2: Demokrati
Her vil vi markere etableringen av parlamentarismen og partiene (1884 – 1887). Venstre
Høyre og Arbeiderpartiet
Allmenn stemmerett for menn (1898) og kvinner (1913) er et naturlig markeringspunkt i
denne seksjonen.
Vi vil også synliggjøre etableringen av lag og organisasjoner (fra ca. 1860 - 1900). – Nasjonal
og lokal identitet og stolthet.
Norges selvstendighet blir også et tema (1905) Med Konge, Dronning og Kronprins, hyllet av
folket.
Av lokal historisk viktighet vi vil markere etableringen av NTH (1910) - som et ledd i
demokratiseringen av kunnskap.
Dessuten avholdelsen av det første samiske landsmøtet, som skjedde i Trondheim i 1917, - en
viktig milepæl for å synliggjøre den samiske befolkningens plass i det norske samfunnet.

3: Engasjement
Her vil vi understreke bredt politisk engasjement og inkludering. Utgangspunktet er
frigjøringen 1945. Representert ved Lottene, Tysklandsbrigaden, Krigsseilerne, ”Gutta på
Skauen” og Folket.

Videre vil vi ha med en seksjon om bredt folkelig engasjement fra 1960-tallet og utover. Dette
vil vi synliggjøre både ved å understreke likestilling mellom kjønnene, og ved å løfte fram
lokale politiske saker som engasjerte – symbolisert ved kampen for å bevare Bakklandet.
Kvinnekuppet og generell likestilling.
For å synliggjøre Norge som et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, vil prosesjonen
fortsette med representanter fra flere innvandrerorganisasjoner i Trondheim, og avslutte med
ungdommens inntreden i politikken, representert ved Ungdommen bystyre.
Prosesjonens marsjrute starter Ila-parken kl 13.00 og fortsetter bort Elvegata til Bispegata ved
Katedralskolen.
Der vil deltakerne i det ordinære folketoget slutte seg til det historiske opptoget og fortsette kl
13.30 den vanlige ruta gjennom byen til folkemøtet på torget om lag kl 15.00

