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Forord
Den 1. januar 2005 markerede begyndelsen til en ny
periode i Europa-Nævnets historie. Med denne dag
fik nævnet sit nuværende navn – Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Navneskiftet
fra Nævnet vedrørende EU-Oplysning signalerede et
øget fokus på debatten om Europa og ikke kun på
oplysning om Europa – et øget fokus på involvering
af og deltagelse fra befolkningen i de Europa-politiske spørgsmål.
Denne beretning omhandler den treårige bevillingsperiode 2005-2007.
Europa-Nævnet har gennem hele bevillingsperioden
lagt stor vægt på ikke blot at være modpart til ansøgerne, men også at rådgive og spille sammen med
dem om at forbedre debat- og oplysningsindsatsen
om Europa.
Beretningen redegør blandt andet for udviklingen i
nævnets bevilling. Der foretages en nærmere gennemgang af nævnets puljer og fordelingen af midler til partierne og bevægelserne i Folketinget og
Europa-Parlamentet, til de landsdækkende Europapolitiske bevægelser og de andre store organisationer, som har Europa-spørgsmål som en del af deres
aktiviteter, til de lokale radio- og tv-stationer, til EUbibliotekerne og EU Info Points og til alle de andre
mangeartede lokale, regionale og landsdækkende
projekter, som har modtaget støtte fra nævnet. I
beretningen forsøges det også at vurdere effekten af
nævnets tilskud såvel til de store organisationer, som
til de mindre projekter.
Bevillingsperioden 2005-2007 indeholdt en aflyst folkeafstemning om Forfatningstraktaten og en efterfølgende Tænkepause med henblik på en bred debat
i alle EU-landene omfattende borgerne, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter og de politiske partier. Først den påtænkte,

men senere aflyste folkeafstemning og senere Tænkepausen indebar merbevillinger til Europa-Nævnet.
Beretningen indeholder en nærmere gennemgang af
de to merbevillinger og deres udmøntning i støtte til
debatprojekter mv.
Mod slutningen af bevillingsperioden besluttede
Europa-Nævnet at afholde en Europa-Messe, som
dels skulle danne ramme om erfaringsudveksling
mellem aktørerne på Europa-området, dels medvirke
til at udsprede EU-oplysningen endnu videre, navnlig
til skole- og gymnasieelever og andre uddannelsessøgende. I beretningen fortælles nærmere om EuropaMessen 2007, som var en stor succes med over 1500
deltagere. Europa-Nævnet har derfor besluttet at
gentage messen i år. Europa-Messen 2008 afholdes
på Den Europæiske Sprogdag den 26. september
2008 på Københavns Universitet.
I løbet af sommeren 2008 har diskussionen om, hvor
meget magt EU-retten har over dansk lovgivning,
fyldt meget i mediebilledet. Samtidig har et irsk nej
til Lissabon-traktaten sat fokus på betydningen af
befolkningernes holdning til EU og dets udvikling. De
planer, der måtte have været for en folkeafstemning
om de danske forbehold, er indtil videre sat på hold.
Behovet for oplysning og debat om Europa, EU, de
danske forhold, EU’s udvikling, EU’s institutioner,
EU-retten i forhold til national lovgivning mv. er
større end nogensinde. Europa-Nævnet står over
for en også fremover særdeles vigtig opgave med at
fremme den danske debat og oplysning om Europa
og EU.
Bevillingsperioden 2005-2007 var tredje gang Europa-Nævnet opererede med treårige bevillinger. Det
er nævnets opfattelse, at de treårige bevillinger har
været med til at sikre kontinuitet og bredde i Europadebatten og -oplysningen.
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Det var derfor med skuffelse, at Europa-Nævnet
måtte konstatere, at man med finansloven for 2008
vendte tilbage til tiden før 1999 og gjorde nævnets
bevilling etårig. Og med glæde, at Europa-Nævnet
ser, at finanslovforslaget for 2009 igen indeholder
en treårig bevilling til nævnet og dermed muliggør
den langsigtede planlægning i partier, bevægelser
og organisationer, som er så vigtig for at sikre en høj
kvalitet og sammenhæng i debatten og oplysningen
om EU og Europa.
Beretningen afgives til Folketingets Europa-udvalg og
undervisningsministeren. Det er dog Europa-Nævnets
håb, at også andre læsere vil få udbytte af beretningens overblik over nævnets virke i de seneste tre år.

September 2008
Claus Larsen-Jensen (formand)
Eva Møller (næstformand)
Inge Dahl-Sørensen
Marcus Schmidt
Hans Grishauge1
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Hans Grishauge udtrådte af nævnet den 31. maj 2008 (afløst
af Anne-Mette Wehmüller). Da beretningen omhandler perioden 2005-2007, er Hans Grishauge anført her.
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1. Nævnets baggrund
Da et flertal af befolkningen i 1992 stemte nej til
Maastricht-traktaten, blev det politisk besluttet at
etablere en permanent bevilling til oplysning og
debat om Europa, så den folkelige debat ikke kun
foregik i forbindelse med folkeafstemninger, men
også imellem dem. Nævnet for Fremme af Debat og
Oplysning om Europa (Europa-Nævnet) har således i
forskellige rammer eksisteret siden 1993.
Europa-Nævnet har gennem årene haft til opgave
at fordele støttemidler med henblik på at fremme
den generelle debat og oplysning om EU i Danmark.
Støttemidlerne er dels tildelt partierne i Folketinget
og bevægelserne i Europa-Parlamentet, dels uddelt
efter ansøgning til Europa-politiske organisationer
mv. og konkrete projektaktiviteter.
Med finansloven for 1999 fik Europa-Nævnet en tre-
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årig bevillingsramme for 1999-2001. Indtil da havde
bevillingen været etårig. Den treårige bevillingsramme blev gentaget for årene 2002-2004 og igen for
årene 2005-2007.
I november 2004 aftalte undervisningsministeren
med et flertal af partierne i Folketingets Europaudvalg at målrette støtten til fremme af debat og oplysning i Danmark om EU, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Samtidig skiftede nævnet navn
fra Nævnet vedrørende EU-Oplysning til Nævnet for
Fremme af Debat og Oplysning om Europa – i daglig
tale Europa-Nævnet.
For bevillingsperioden 2005-2007 indebar aftalen en
markant ændring af nævnets bevillingsstruktur og
en opstramning af kontrollen med støttemidlerne, se
nærmere herom i afsnit 3.1.

2. Nævnets sammensætning i 2005-2007
Europa-Nævnets medlemmer beskikkes af undervisningsministeren, som også udpeger nævnets
formand blandt nævnsmedlemmerne. Efter fast tradition beskikkes nævnsmedlemmerne efter indstilling
fra Folketingets fem største partier. Der er endvidere
tradition for, at siddende folketingsmedlemmer ikke
samtidig kan være medlem af nævnet.

Folketingsvalget forsinkede den politiske proces
med at få beskikket et nyt nævn og udpeget en ny
formand. I marts 2005 blev Claus Larsen-Jensen
beskikket som medlem af nævnet og samtidig udpeget som formand for nævnet. Britta Schall Holbergs
sæde i nævnet stod tomt frem til beskikkelsesperiodens udløb.

Europa-Nævnet er en del af den offentlige forvaltning, men fungerer uafhængigt af den til enhver tid
siddende regering.

Den 1. juni 2005 forlod Kirsten Jensen og Pia Olsen
nævnet, og Inge Dahl-Sørensen, Eva Møller og
Hans Grishauge trådte ind, samtidig med at Marcus
Schmidt blev genbeskikket.

I perioden frem til årsskiftet 2004-2005 bestod
Europa-Nævnet af Peter Wivel (formand), Pia Olsen,
Kirsten Jensen, Marcus Schmidt og Britta Schall
Holberg, der alle var beskikket frem til den 31. maj
2005. Ved årsskiftet trådte Peter Wivel ud af nævnet,
og i forbindelse med Folketingsvalget i februar 2005
udtrådte Britta Schall Holberg, da hun blev valgt ind
i Folketinget.
Claus Larsen-Jensen (formand)
Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne 1998-2005. Formand for
Folketingets Europaudvalg 2000-2005.
Stor erfaring fra tillidshverv og job i
danske, europæiske og internationale
organisationer.
Eva Møller (næstformand)
Lektor på Marie Kruses Skole. Medlem af
Folketinget for Det Konservative Folkeparti i næsten 20 år i perioder fra 1979
til 2002. Blandt andet Udenrigspolitisk
ordfører og formand for Folketingets
Uddannelsesudvalg. Formand for partiets
EU-udvalg i Storkreds Nordsjælland.
Inge Dahl-Sørensen
Medlem af Folketinget for Venstre
1998-2005. Medlem af Søllerød Byråd
1998-2007. Regionsrepræsentant for
Hjerteforeningen fra 2008.

Europa-Nævnet bestod herefter af Claus Larsen-Jensen, Eva Møller, Inge Dahl-Sørensen, Hans Grishauge
og Marcus Schmidt, som alle blev beskikket frem til
den 31. maj 2008:

Marcus Schmidt
Lektor på Handelshøjskolen i København,
tidligere på Syddansk Universitet og
Handelshøjskole Syd. Landsformand for
Foreningen for direkte demokrati. Har
skrevet bøgerne ”Direkte Demokrati i
Danmark” og ”Marketing Research – An
International Approach” (med S. Hollensen) samt en række artikler i internationale tidsskrifter.
Hans Grishauge
Sekretariatsleder i den grundtvigske
forening Kirkeligt Samfund af 1898. Engageret i foreningsarbejde i Danmark og
internationalt i mere end 40 år. Uddannet
murer og lærer. Tidligere højskolelærer
og efterskoleforstander.
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3. Nævnets virksomhed i 2005-2007
3.1. Den almindelige bevilling
Den 30. november 2004 indgik undervisningsministeren aftale med alle partierne i Folketingets Europaudvalg undtagen Enhedslisten om en øget målretning af støtten til fremme af debat og oplysning i
Danmark om EU, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.
Med aftalen blev det besluttet, at nævnets bevilling i årene 2005-2007 skulle anvendes til støtte til
at stimulere EU-debatten og -oplysningen som en
integreret del af samfundsdebatten i Danmark om
udviklingen i Europa og Europas globale rolle samt til
udvikling af deltagelsesdemokrati.
Med henblik på at sikre en større effekt af de bevilgede midler blev det besluttet at omlægge nævnets
bevillingsstruktur og skærpe kontrollen med støttemidlerne.
På finansloven for 2005 blev der afsat 20 mio. kr.
årligt til Europa-Nævnet i bevillingsperioden 20052007. Den omlagte bevillingsstruktur indebar en
udvidelse af nævnets puljer fra tre til i alt seks puljer
– partipuljen og pulje A–E.
Partipuljen
Folketingets partier og de danske bevægelser i Europa-Parlamentet blev i 2005-2007 årligt tildelt i alt 8
mio. kr. Fordelingen af disse tilskud afspejlede i højere
grad end tidligere partiernes og bevægelsernes parlamentariske repræsentation, idet 2/3 blev fordelt efter
mandatrepræsentation; 1/3 til partierne efter antal
mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet.
Den sidste tredjedel blev fordelt som grundtilskud i
lige store portioner til alle partier og bevægelser.
Partierne og bevægelserne fik tilsagn om tilskud for
hele den treårige bevillingsperiode, hvilket betød, at
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der kun blev afholdt én ansøgningsrunde i Partipuljen,
hvor tilsagn udløste et årligt tilskud i alle bevillingsperiodens tre år. Mindst halvdelen af tilskuddet skulle
årligt anvendes til lokale EU-debataktiviteter, ligesom
der til aflønning af egne medarbejdere alene kunne
anvendes et beløb, der svarede til grundtilskuddet.
For at få del i midlerne skulle partierne og bevægelserne indgive ansøgning herom til Europa-Nævnet
og i den forbindelse aflevere et treårigt aktivitetsprogram med tilhørende budgetter for de enkelte aktiviteter. Partierne og bevægelserne skulle endvidere
årligt aflevere rapport til nævnet om de afholdte
aktiviteter, ligesom denne afrapportering skulle indgå
i rapporteringen til Folketinget vedrørende de generelle partitilskud.
Nærmere betingelser for partiernes og bevægelsernes tilskud blev fastsat af Undervisningsministeriet i
bekendtgørelse nr. 230 af 4. april 2005 om tilskud til
Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i
Europa-parlamentet til fremme af debat og oplysning
i Danmark om Den Europæiske Union2.
Pulje A (Den tidligere organisationspulje)
Pulje A på 2,2 mio. kr. årligt blev anvendt til tilskud
til landsdækkende organisationer, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke
er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til
støtte til samlede aktivitets- og oplysningsudviklingsprogrammer for hele den treårige periode.
De landsdækkende Europa-organisationer modtog
tilsagn om tilskud for hele den treårige bevillingspe2

Bekendtgørelsen blev i 2007 afløst af bekendtgørelse
nr. 493 af 1. juni 2007 med samme titel. Den nye bekendtgørelse justerede på en række punkter bekendtgørelsens regler navnlig vedrørende regnskabsaflæggelse og revision. De grundlæggende betingelser for
tilskud blev dog ikke ændret.

riode, hvilket betød, at der kun blev afholdt én ansøgningsrunde i Pulje A, hvor tilsagn udløste et årligt
tilskud i alle bevillingsperiodens tre år.
Nærmere betingelser for tilskud i Pulje A blev fastsat
af Undervisningsministeriet i bekendtgørelse nr. 317
af 10. maj 2005 om tilskud til stimulering af debat
og oplysning som en integreret del af samfundsdebatten i Danmark om udviklingen i Europa, Europas
globale rolle og udvikling af deltagelsesdemokrati3.
Det blev blandt andet fastsat, at organisationer for
at modtage tilskud i Pulje A skal have mindst 350
registrerede og individuelt dokumenterede kontingentbetalende medlemmer og en kontingentsats på
minimum 150 kr. for ordinært medlemskab.
Pulje B
En ny Pulje B på 3,4 mio. kr. årligt blev anvendt til
tilskud til organisationer, som har Europa som en del
af deres aktiviteter, men hvor hovedformålet er et
andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer. Støttemidlerne i Pulje B havde til
formål at forankre Europa-debatten og -oplysningsaktiviteterne i organisationerne.
Pulje B-organisationerne modtog ligesom Pulje Aorganisationerne tilsagn om tilskud for hele den treårige bevillingsperiode.
De nærmere betingelser for tilskud i Pulje B blev
fastsat i den ovenfor omtalte bekendtgørelse nr. 317
af 10. maj 20052. Det blev blandt andet fastsat, at
organisationer for at modtage tilskud i Pulje B skal
have enten mindst 350 registrerede og individuelt
3

Bekendtgørelsen blev i 2007 afløst af bekendtgørelse
nr. 494 af 1. juni 2007 med samme titel. Den nye bekendtgørelse justerede på en række punkter bekendtgørelsens regler navnlig vedrørende regnskabsaflæggelse og revision. De grundlæggende betingelser for
tilskud blev dog ikke ændret.

kontingentbetalende medlemmer eller være en sammenslutning af landsdækkende eller lokale organisationer, der aktivitets- og organisationsmæssigt kan
dokumentere den landsdækkende karakter.
Pulje C
Som noget nyt var fastsat en særlig pulje på 1,5
mio. kr. årligt til tilskud til udvikling af lokale, ikkekommercielle radio- og tv-stationers programmer
om Europa. Målet med Pulje C var at fremme udviklingen af lokale radio- og tv-stationers deltagelse i
debatten om Europa og navnlig støtte udviklingen af
etårige programserier om EU.
Pulje D
Pulje D på 0,8 mio. kr. årligt var også ny og skulle anvendes til tilskud til EU Info Points og EU-biblioteker.
EU Info Points er informationscentre, som oprettes i
samarbejde med Europa-Kommissionen i EU-landene. I Danmark findes EU Info Points som afdelinger i
visse større biblioteker, der formidler information om
EU og afholder debatmøder og andre aktiviteter om
EU-forhold målrettet borgerne.
Pulje E
Endelig genfandt man den tidligere frie ansøgningspulje i Pulje E, som lød på 2,6 mio. kr. årligt, og som
skulle anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/
eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter. Puljen kunne søges af såvel
privatpersoner som organisationer og blev af nævnet
underopdelt i syv kategorier:
1) Møder
2) Tv
3) Radio
4) Internet
5) Bøger
6) Andet
7) Kombination af 1)-6)
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I afsnit 4.1 gennemgås udviklingstrækkene inden for
de enkelte puljer i 2005-2007.

3.2. Merbevillinger i anledning af den
påtænkte folkeafstemning om Forfatningstraktaten og Tænkepausen
På baggrund af udvidelsen af EU blev EU-landenes
regeringer i juni 2004 enige om en ny EU-traktat
(Forfatningstraktaten), som efter godkendelse i EUlandene skulle træde i kraft i november 2006.
Den 2. november 2004 indgik regeringen (Venstre
og Det Konservative Folkeparti) en politisk aftale
med Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og
Det Radikale Venstre om Danmark i det udvidede EU,
som indebar, at de fem partier var enige om at stemme for Forfatningstraktaten. Det blev i den sammenhæng planlagt, at folkeafstemningen om Danmarks
tilslutning til Forfatningstraktaten skulle afholdes i
september 2005.
I foråret 2005 blev Europa-Nævnet ved aktstykke nr.
111 af 12. april 2005 tildelt en merbevilling på 30
mio. kr. til oplysning om EU i forbindelse med den
påtænkte folkeafstemning.
7 mio. kr. blev afsat til partier i Folketinget, som
anbefalede et ja til Danmarks tilslutning til Forfatningstraktaten, og 7 mio. kr. blev afsat til partier og
danske bevægelser i Folketinget og Europa-Parlamentet, som anbefalede et nej. Herudover afsatte
aktstykket 14 mio. kr. til fordeling efter ansøgning til
Europa-Nævnet, heraf 3 mio. kr. til landsdækkende
bevægelser med EU-debat og -oplysning som hovedformål, som ikke var indvalgt i Folketinget eller
Europa-Parlamentet. De sidste 2 mio. kr. blev afsat til
nævnets administration.
I forsommeren 2005 stemte befolkningerne i Frankrig og Holland nej til Forfatningstraktaten. EU-landenes stats- og regeringschefer besluttede herefter på
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Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005 at
indlede en såkaldt Tænkepause i hele EU. I erklæringen fra rådsmødet hed det, at ”[d]enne tænkepause
vil blive benyttet til en bred debat i alle vore lande,
der både skal omfatte borgerne, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter og
de politiske partier”.
Regeringen og aftalepartierne bag folkeafstemningen i Danmark besluttede på den baggrund at udskyde folkeafstemningen om Forfatningstraktaten.
Med udskydelsen af folkeafstemningen bremsede
Europa-Nævnet bevillingsprocessen vedrørende merbevillingen i anledning af den påtænkte folkeafstemning om Forfatningstraktaten. Der var endnu ikke
udbetalt tilskud fra de midler, som skulle uddeles
efter ansøgning til nævnet, og partierne og bevægelserne i Folketinget og Europa-Parlamentet, som
havde fået udbetalt de tildelte midler (14 mio. kr.),
måtte afregne for deres afholdte udgifter (5,5 mio.
kr.) og tilbagebetale resten (8,5 mio. kr.).
På baggrund af beslutningen på rådsmødet den
16.-17. juni 2005 om Tænkepausen erklærede regeringen og aftalepartierne at være enige om at styrke
den brede folkelige debat med inddragelse af alle
dele af samfundet og på tværs af Europas grænser.
Rammerne for den danske tænkepausedebat
blev dannet med den såkaldte Borgernes Dagsorden, hvis hovedaktører var Folketinget (EuropaUdvalget), otte landsdækkende organisationer
(Planlægningsgruppen)4 og Europa-Nævnet.
4

Planlægningsgruppen bestod af Dansk Folkeoplysnings
Samråd Demokrati i Europa, Fagbevægelsen mod
Unionen, Folkebevægelsen mod EU, Foreningen for
Folkehøjskoler i Danmark, Junibevægelsen, Nyt Europa
og Udfordring Europa. Den Danske Europabevægelse
og Dansk Ungdoms Fællesråd var oprindeligt med i
Planlægningsgruppen med udgik frivilligt af arbejdet.

Den tematiske ramme for Borgernes Dagsorden blev
formuleret i fem spørgsmål:
1. Hvilke grænseoverskridende problemer, som
Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt
på at løse – og hvilken rolle skal EU spille?
2. Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet,
og hvordan kan de løses?
3. Hvordan skal debatten om Europas fremtid og
en eventuel ny traktat organiseres for at sikre
bredde, dybde og legitimitet?
4. Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU?
5. Hvor går Europas grænser?
Ved aktstykke nr. 7 af 4. oktober 2005 blev det som
led i den udmeldte Tænkepause besluttet at afsætte
11 mio. kr. til Europa-Nævnet til en intensivering og
udbygning af debatten om Den Europæiske Union i
2005 og 2006. Den merbevilling på 30 mio. kr., som
nævnet blev tildelt i foråret 2005, var hermed reduceret til cirka 18 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. var afholdt (af partierne og bevægelserne i Folketinget og
Europa-Parlamentet, jf. ovenfor), og cirka 1,5 mio.
kr. var anvendt til nævnets administration.
Af de nu afsatte 11 mio. kr. blev 4 mio. kr. afsat
specifikt til tiltag arrangeret i fællesskab af Planlægningsgruppen. Europa-Nævnet havde ingen indflydelse på den nærmere udmøntning heraf. Af de
resterende midler blev 6,4 mio. kr. fordelt efter ansøgning til nævnet til decentralt organiserede lokale
og landsdækkende tiltag, og 0,6 mio. kr. blev afsat
til nævnets administration.
I afsnit 4.2 foretages en nærmere belysning af Europa-Nævnets fordeling af midlerne i de to merbevillinger.
En nærmere beskrivelse af de samlede aktiviteter
som led i Borgernes Dagsorden, herunder Planlægningsgruppens aktiviteter, kan findes i Folketingets
rapport over aktiviteter i tænkepausen om Europas

fremtid udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning for
Folketinget den 18. maj 20065.

3.3. Ansøgningsrunderne
Orienteringsmøder
Med henblik på at sikre en hurtig og effektiv opstart
af debat- og oplysningsaktiviteterne afholdt EuropaNævnet forud for den første ansøgningsrunde i 2005
orienteringsmøder for alle partier og bevægelser, organisationer, lokale radio- og tv-stationer, biblioteker
mv. På orienteringsmøderne blev der informeret om
de nye puljer og betingelser for at modtage tilskud.
2005
I 2005 afholdt nævnet fire ansøgningsrunder i april,
juni, september og november. Ved den første ansøgningsrunde blev de treårige bevillinger i Partipuljen
og pulje A og B fordelt, ligesom Pulje C’s etårige bevillinger blev uddelt. Også Pulje D og E var åbne for
ansøgning. Ansøgningsrunden i juni 2005 vedrørte
merbevillingen i anledning af den påtænkte folkeafstemning om Forfatningstraktaten og blev indstillet,
da folkeafstemningen blev aflyst. Ansøgningsrunden
i september vedrørte et restbeløb fra den almindelige
bevilling, og runden i november vedrørte merbevillingen i anledning af Tænkepausen samt 2006-bevillingen i Pulje C.
2006
I 2006 blev der afholdt ansøgningsrunder i januar,
april, september og oktober. Den første ansøgningsrunde knyttede sig til merbevillingen i anledning af
Tænkepausen. De tre efterfølgende runder knyttede sig til den almindelige bevillings Pulje D og E.
Den sidste ansøgningsrunde i oktober, som vedrørte
2007-bevillingen, var dog også åben for Pulje Cansøgninger.
5

Rapporten kan findes på www.borgernesdagsorden.
dk/upload/application/pdf/06bbf6ef/samlet_aktivitetsrapport.pdf.

11

2007
I 2007 afholdt nævnet tre ansøgningsrunder i februar, juni og august. Pulje D og E var åbne for
ansøgninger ved den første ansøgningsrunde. Ved
aktstykke nr. 165 af 12. juni 2007 blev det besluttet,
at uforbrugte midler fra Pulje A-D kunne overføres
til Pulje E og dermed gøres søgbare i denne pulje. På
den baggrund blev uforbrugte midler fra Pulje B-D
overført til Pulje E, således at ansøgningsrunden i
juni alene vedrørte Pulje E. I august blev der afholdt
en opsamlingsrunde med henblik på at få uddelt de
sidste uforbrugte midler fra 2005-2007-bevillingen.
I afsnit 4.1 gennemgås udviklingstrækkene inden for
de enkelte puljer i 2005-2007.

3.4. Europa-Messen 2007
Den 5. oktober 2007 arrangerede Europa-Nævnet en
Europa-messe. Målet med Europa-Messen var tredelt: 1) at skabe et forum for erfaringsopsamling og
-udveksling, 2) at få EU-oplysning ud til skoleelever
og 3) at bidrage til almen EU-oplysning.
Europa-Messen bestod først og fremmest af en
række stande befolket med modtagere af treårige
bevillinger fra nævnet. Herudover var et større antal
skoleklasser inviteret til en-times seancer med en
politiker om Europa-politiske spørgsmål, ligesom
der blev afholdt en paneldebat med deltagelse af en
række politikere med Europa-politisk baggrund.
Europa-Messen 2007 omtales nærmere i afsnit 6.
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4. Udviklingstræk 2005-2007
4.1. Den almindelige bevilling
4.1.1. Beløbsrammen
Som nævnt i afsnit 3.1 udgjorde nævnets bevilling i
perioden 2005-2007 i alt 20 mio. kr. om året. Belø-

bet var ifølge finanslovene for 2005-2007 fordelt på
puljerne med følgende beløb:

Tabel 1. Fordeling af Europa-Nævnets bevilling på finanslovene for 2005-2007

Partipuljen
Pulje A
Pulje B
Pulje C
Pulje D
Pulje E
Nævnets administration
I alt

2005

2006

2007

8.000.000 kr.
2.200.000 kr.
3.400.000 kr.
1.500.000 kr.
800.000 kr.
2.600.000 kr.
1.500.000 kr.
20.000.000 kr.

8.160.000 kr.
2.244.000 kr.
3.468.000 kr.
1.530.000 kr.
816.000 kr.
2.652.000 kr.
1.530.000.kr.
20.400.000 kr.

8.320.000 kr.
2.288.000 kr.
3.536.000 kr.
1.560.000 kr.
832.000 kr.
2.704.000 kr.
1.560.000 kr.
20.800.000 kr.

Note: Bevillingen på 20,0 mio. kr. i 2005 er på finanslovene for 2006 og 2007 fremskrevet med udviklingen i forbrugerprisindekset efter
normal praksis. Hermed er beløbet blevet til 20,4 mio. kr. i 2006 og 20,8 mio. kr. i 2007.

I 2007 kunne nævnet imidlertid konstatere et større
beløb i uforbrugte midler i Pulje B-D. Ved aktstykke
nr. 165 af 12. juni 2007 blev der givet adgang til, at
uforbrugte midler i Pulje A-D kan overføres til Pulje E
med henblik på anvendelse inden bevillingsperiodens
udløb. De uforbrugte midler blev herefter overført til

Pulje E. Det drejede sig om i alt 3.141.192 kr., heraf
1.157.868 kr. fra Pulje B, 248.049 kr. fra Pulje C og
1.735.275 kr. fra Pulje D.
Ved bevillingsperiodens udløb udgjorde den faktiske
fordeling i puljerne følgende beløb:

Tabel 2. Faktisk fordeling af Europa-Nævnets bevilling 2005-2007

Partipuljen
Pulje A
Pulje B
Pulje C
Pulje D
Pulje E
Nævnets administration
I alt

2005

2006

2007

8.000.000 kr.
2.199.999 kr.
3.332.999 kr.
1.012.208 kr.
543.735 kr.
4.651.570 kr.
1.500.000 kr.
21.240.511 kr.

8.000.000 kr.
2.199.999 kr.
2.782.999 kr.
1.550.000 kr.
43.070 kr.
3.251.614 kr.
1.530.000 kr.
19.357.682 kr.

8.479.990 kr.
2.199.999 kr.
2.782.999 kr.
2.177.185 kr.
113.559 kr.
6.166.922 kr.
1.600.000 kr.
23.520.654 kr.

Note 1: Det anførte beløb for partipuljen 2007 er inklusive pristalsregulering for både 2006 og 2007, jf. herved noten til tabel 1.
Note 2: Administrationsomkostningerne i 2005 og 2006 er baseret på de anførte beløb til administration i forbindelse med den almindelige bevilling på finanslovene for 2005 og 2006, da det faktiske forbrug ikke kan adskilles fra det faktiske forbrug til administration
i forbindelse med merbevillingerne, jf. afsnit 3.2.
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Som det fremgår af Tabel 2, var det samlede faktiske bevillingsbeløb for 2005-2007 højere end de i
alt 61,2 mio. kr., som var afsat på finanslovene for
2005-2007. Det skyldes, at der i bevillingsperioden
var flere bortfald af tilsagn om tilskud, hvor ansøgere
ikke gennemførte deres projekt eller ikke brugte hele
det bevilgede beløb. De uforbrugte midler blev genbevilget i senere ansøgningsrunder.
Det fremgår endvidere af Tabel 2, at det faktisk bevilgede beløb i Pulje B var højere i 2005 end i 2006 og
2007. Det skyldes, at en organisation blev nedlagt,
hvorfor tilsagnet om tilskud til denne organisation
bortfaldt. Endvidere blev en anden organisations
projekt afsluttet tidligt, hvorfor bevillingen til denne
organisation ligeledes bortfaldt for 2006 og 2007. Se
nærmere herom i afsnit 4.1.4.
Det fremgår endvidere, at det samlede faktiske
bevillingsbeløb for 2005-2007 i Pulje C udgjorde
4.739.393 kr., det vil sige 239.393 kr. mere, end der
var afsat til puljen på finanslovene for 2005-2007.

Dette skyldes som nævnt ovenfor, at der i bevillings
perioden var flere bortfald af tilsagn om tilskud, hvor
ansøgere ikke gennemførte deres projekt eller ikke
brugte hele det bevilgede beløb. De uforbrugte midler blev genbevilget i senere ansøgningsrunder.
Endelig fremgår det, at de faktisk bevilgede beløb i
Pulje E var væsentligt højere end de beløb, der var
afsat til puljen på finansloven. Det skyldtes dels, at
der som ovenfor nævnt ved aktstykke nr. 165 af 12.
juni 2007 blev givet adgang til, at uforbrugte midler
i Pulje A-D kunne overføres til Pulje E med henblik på
anvendelse inden bevillingsperiodens udløb, og dels,
at der i bevillingsperioden var flere bortfald af tilsagn
om tilskud, hvor ansøgere ikke gennemførte deres
projekt eller ikke brugte hele det bevilgede beløb.
4.1.2. Partipuljen
Som tidligere nævnt blev Folketingets partier og de
danske bevægelser i Europa-Parlamentet i 20052007 tildelt 8 mio. kr. årligt på finansloven. Midlerne
blev fordelt med følgende beløb:

Tabel 3. Fordeling af midler til partier og bevægelser i Folketinget og Europa-Parlamentet 2005-2007
2005

2006

2007

I alt i perioden

Venstre
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Det Radikale Venstre
Enhedslisten
Kristendemokraterne

1.659.801 kr.
2.025.249 kr.
798.228 kr.
705.205 kr.
643.189 kr.
596.678 kr.
328.682 kr.
328.682 kr.

1.660.104 kr.
1.964.868 kr.
852.488 kr.
761.060 kr.
654.392 kr.
745.820 kr.
387.724 kr.

1.759.710 kr.
2.082.760 kr.
903.637 kr.
806.724 kr.
693.656 kr.
790.569 kr.
410.978 kr.

5.079.615 kr.
6.072.877 kr.
2.554.353 kr.
2.272.989 kr.
1.991.237 kr.
2.133.067 kr.
1.127.384 kr.
328.682 kr.

Folkebevægelsen mod EU
Junibevægelsen
I alt

457.143 kr.
457.143 kr.
8.000.000 kr.

486.772 kr.
486.772 kr.
8.000.000 kr.

515.978 kr.
515.978 kr.
8.479.990 kr.

1.459.893 kr.
1.459.893 kr.
24.479.990 kr.

Note: De anførte beløb for 2007 er inklusive pristalsregulering for både 2006 og 2007, jf. herved noten til tabel 1.
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Den faste støtte til Folketingets partier og de danske
bevægelser i Europa-Parlamentet skulle sikre, at EUoplysning spiller en ikke ubetydelig rolle i udformningen af partiernes og bevægelsernes informationsarbejde.

valg til Folketinget, hvor mandattallene for de enkelte partier ændredes. Da Kristendemokraterne ikke
blev genvalgt til Folketinget i 2005, betød det også,
at grundtilskuddet til partierne og bevægelserne blev
større.

Det fremgår af Tabel 3, at fordelingen af midler til
partier i Folketinget og de danske bevægelser i Europa-Parlamentet ændredes fra 2005 til 2006. Dette
skyldes, at fordelingen af midler som tidligere nævnt
var mandatafhængig, og at der i februar 2005 var

4.1.3. Pulje A
Som tidligere nævnt udgjorde Pulje A i 2005-2007
2,2 mio. kr. om året. Midlerne blev fordelt for hele
bevillingsperioden med følgende beløb:

Tabel 4. Fordeling af midler inden for Pulje A 2005-2007
Budget 2005-20076
Udfordring Europa
Nyt Europa
Demokrati i Europa
Den Danske Europabevægelse
Forbundet mod Unionen
I alt:

2.800.000 kr.
3.660.000 kr.
4.420.000 kr.
6.850.000 kr.
1.259.000 kr.
18.989.800 kr.

Ansøgt

Bevilget
1.750.000 kr.
3.300.000 kr.
2.130.000 kr.
3.519.000 kr.
634.000 kr.
11.333.000 kr.

399.999 kr.
2.400.000 kr.
399.999 kr.
3.000.000 kr.
399.999 kr.
6.599.997 kr.

6

Pulje A, hvorfra nævnet ydede tilskud til landsdækkende organisationer, der har Europa-debat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i
Folketinget eller Europa-Parlamentet, understøttede
en inddragelse af de overordnede Europa-politiske
organisationer i den danske EU-debat.

6

Det fremgår af Tabel 4, at Nyt Europa og Den Danske
Europabevægelse, som er de to største organisationer under Pulje A, har modtaget de største tilskud.

Budget 2005-2007 er organisationens samlede budget
for 2005-2007 angivet i forbindelse med ansøgningen om
tilskud.
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4.1.4. Pulje B
Som ovenfor nævnt udgjorde Pulje B i 2005-2007
3,4 mio. kr. om året. Midlerne blev fordelt for hele

bevillingsperioden med følgende beløb:

Tabel 5. Fordeling af midler inden for Pulje B 2005-2007
Budget 2005-20077

Ansøgt

Fagligt Internationalt Center (FIC)

2.162.400 kr.

1.020.000 kr.

900.000 kr.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)

9.712.830 kr.

1.021.225 kr.

1.020.000 kr.

Danmarks Naturfredningsforening

3.139.562 kr.

1.750.000 kr.

900.000 kr.

Mellemfolkeligt Samvirke

1.893.900 kr.

1.020.000 kr.

1.020.000 kr.

Det Økologiske Råd

1.485.000 kr.

960.000 kr.

900.000 kr.

NOAH

1.020.000 kr.

1.020.000 kr.

429.999 kr.

Dansk Oplysningsforbund (DOF)

1.869.248 kr.

1.081.750 kr.

250.000 kr.

Dansk Ungdoms Fællesråd

2.246.900 kr.

1.017.400 kr.

819.000 kr.

Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)

1.818.500 kr.

1.116.000 kr.

750.000 kr.

Socialpolitisk Forening

1.640.500 kr.

1.258.000 kr.

429.999 kr.

Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF)

1.120.000 kr.

960.000 kr.

750.000 kr.

Atlantsammenslutningen

2.159.984 kr.

1.014.000 kr.

429.999 kr.

1.798.049 kr.
32.066.873 kr.

1.020.000 kr.
14.258.375 kr.

300.000 kr.
8.898.997 kr.

Arbejderbevægelsens Internationale Forum
I alt

Bevilget

7

Fra Pulje B blev ydet tilskud til landsdækkende organisationer, der har Europa-debat og -oplysning som
en del af deres aktiviteter, men ikke hovedformål,
dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer. Støttemidlerne i Pulje B havde til formål at
konsolidere Europa-debatten og -oplysningsaktiviteterne i organisationerne.
I bevillingsperioden 2005-2007 indkom der i alt 22
ansøgninger i Pulje B. Der blev givet 13 tilsagn om
tilskud.
De fleste afslag i Pulje B blev givet, fordi ansøgnin7

Budget 2005-2007 er organisationens samlede budget for
2005-2007 angivet i forbindelse med ansøgningen om tilskud.
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gerne ikke opfyldte de opstillede betingelser for tilskud, jf. herved afsnit 3.1. Enkelte blev henvist til at
søge om tilskud fra pulje E, blandt andet fordi der i
nogle ansøgninger var tale om tilskud til en enkeltstående aktivitet.
Dansk Oplysningsforbund (DOF) fik af nævnet godkendelse til at afslutte deres projekt, da det ønskede
resultat ikke forelå. DOF havde således alene aktiviteter i bevillingsåret 2005, hvorfor der ikke blev bevilget penge til DOF i 2006 og 2007.
Arbejderbevægelsens Internationale Forum modtog
en bevilling på 300.000 kr. årligt, men valgte den 1.
maj 2006 at nedlægge sig selv, hvorfor der ikke blev
bevilget penge til organisationen i 2006 og 2007.

4.1.5. Pulje C
Som ovenfor nævnt udgjorde Pulje C i perioden
2005-2007 1,5 mio. kr. om året. Midlerne i puljen
skulle gives for et år ad gangen til ikke-kommercielle
radio- og tv-stationer, navnlig i form af støtte til etårige programserier om EU.

Figur 1 illustrerer forholdet mellem ansøgernes samlede budgetter, de samlede ansøgte beløb og det af
nævnet samlede bevilgede beløb for de ansøgere,
der modtog støtte i 2005-2007 fra Pulje C.

Figur 1. Støttede initiativer i Pulje C 2005-2007

Støttede initiativer pulje C 2005-2007
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2006

For de ansøgere, der modtog støtte af nævnet i
2005-2007 fra Pulje C, udgjorde det samlede budget
for hele perioden cirka 14,5 mio. kr., det samlede
ansøgte beløb udgjorde i alt cirka 10,7 mio. kr., og
det samlede bevilgede beløb udgjorde cirka 4,7 mio.
kr. Det samlede bevilgede beløb udgjorde således

2007

cirka halvdelen af det samlede ansøgte beløb og en
tredjedel af det samlede budget.
I perioden 2005-2007 modtog nævnet i alt 53 ansøgninger i Pulje C. Nævnet meddelte 41 tilsagn om
tilskud og 12 afslag.
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4.1.6. Pulje D
Som tidligere nævnt udgjorde Pulje D i 2005-2007
0,8 mio. kr. om året og skulle anvendes til tilskud til
EU Info Points og EU-biblioteker.

Figur 2 illustrerer forholdet mellem ansøgernes samlede budgetter, de samlede ansøgte beløb og det af
nævnet samlede bevilgede beløb for de ansøgere,
der modtog støtte i 2005-2007 fra Pulje D.

Figur 2. Støttede initiativer i Pulje D 2005-2007
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For de ansøgere, der modtog støtte af nævnet i
2005-2007 fra Pulje D, udgjorde det samlede budget
for hele perioden cirka 1,6 mio. kr., det samlede ansøgte beløb udgjorde i alt cirka 1,3 mio. kr., og det
samlede bevilgede beløb udgjorde cirka 0,7 mio. kr.
I perioden 2005-2007 modtog nævnet i alt 24
ansøgninger i Pulje D. Nævnet meddelte 9 afslag
på tilskud. Der var ikke mange ansøgere til puljen,
hvilket kom til udtryk i de meget lave bevillingsbeløb
i 2006 og 2007. Ved aktstykke nr. 165 af 12. juni
2007 blev der flyttet midler fra Pulje D til den meget
søgte Pulje E.

18

2007

4.1.7. Pulje E
Den frie ansøgningspulje i Pulje E havde i 2005-2007
et årligt budget på 2,6 mio. kr. Midlerne i puljen
kunne tildeles både privatpersoner og organisationer
som tilskud til enkeltstående lokale og/eller større
tværgående landsdækkende eller regionale projekt
aktiviteter.
Figur 3 illustrerer forholdet mellem ansøgernes samlede budgetter, de samlede ansøgte beløb og det af
nævnet samlede bevilgede beløb for de ansøgere,
der modtog støtte i 2005-2007 fra Pulje E.

Figur 3. Støttede initiativer i Pulje E 2005-2007
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For de ansøgere, der modtog støtte af nævnet i
2005-2007 fra Pulje E, udgjorde det samlede budget
for hele perioden cirka 46 mio. kr., det samlede ansøgte beløb udgjorde cirka 25 mio. kr., og det samlede bevilgede beløb udgjorde cirka 14 mio. kr.
I 2005 var det samlede ansøgte beløb cirka 11,6
mio. kr., i 2006 var det samlede ansøgte beløb cirka
4,1 mio. kr., og i 2007 var det samlede ansøgte beløb cirka 9,7 mio. kr. At det samlede ansøgte beløb
var så lavt i 2006, skyldes formentlig, at der i 2006
reelt kun var to ansøgningsrunder vedrørende den

2007

almindelige bevilling, da Tænkepausens merbevilling
blev uddelt i den første ansøgningsrunde i 2006, jf.
afsnit 3.3.
Pulje E var i perioden 2005-2007 den mest søgte
pulje. Nævnet modtog i hele perioden 696 ansøgninger. Nævnet meddelte 404 afslag på tilskud.
Figur 4, 5 og 6 nedenfor illustrerer, hvilke typer ansøgninger der i 2005, 2006 og 2007 blev indgivet til
Pulje E.
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Figur 4. Typer af ansøgninger i Pulje E 2005

Figur 6. Typer af ansøgninger i Pulje E 2007
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I 2005 blev der indgivet flest ansøgninger om tilskud
til møder (31 %) og bøger (31 %).
Figur 5. Typer af ansøgninger i Pulje E 2006
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I 2006 var billedet næsten det samme som i 2005.
Også i 2006 blev der indgivet flest ansøgninger om
tilskud til møder (31 %) og bøger (28 %).
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I 2007 var der overvejende flest ansøgninger om
tilskud til møder, hvor antallet af ansøgning steg fra
31 % i 2006 til 42 % i 2007. Der skete et yderligere
fald i ansøgninger om tilskud til bøger fra 28 % i
2006 til 22 % i 2007, og ansøgninger om tilskud til
en kombination af aktiviteter faldt fra 19 % i 2006
til 2 % i 2007.
4.1.8. Udfald af ansøgninger i Pulje C-E
Det samlede antal indgivne ansøgninger, tilsagn,
afslag og bortfald i Pulje C, D og E i perioden 20052007 fremgår af Tabel 6:

Tabel 6. Udfald af ansøgninger Pulje C-E 2005-2007
År/Antal
2005
2006
2007
I alt

Ansøgninger
470
125
178
773

Tilsagn
126
86
136
348

Afslag
344
39
42
425

Bortfald
76
47
78
201

Note: Bortfald indikerer ansøgere, der ikke gennemførte deres projekt eller ikke brugte hele det bevilgede beløb.

Som det fremgår af Tabel 6, indkom der overvejende
flest ansøgninger om tilskud under den almindelige
bevilling i 2005, nemlig 470 ansøgninger, hvilket udgør cirka 61 % af alle ansøgningerne. Dog var antallet af afslag på tilskud ligeledes meget højt i 2005.

Det fremgår desuden af Tabel 6, at 201 tilsagn ud
af 348 tilsagn, det vil sige cirka 58 % af tilsagnene,
bortfaldt i perioden.
Tallene i Tabel 6 er illustreret ved graf i Figur 7.

Figur 7. Udfald af ansøgninger Pulje C-E 2005-2007
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4.1.9. Geografisk inddeling af ansøgninger i Pulje
C-E
Den geografiske inddeling af ansøgningerne om
tilskud i Pulje C-E i 2005-2007 fremgår af Figur 8, 9
og 10 nedenfor:
Figur 8. Geografisk inddeling af ansøgninger Pulje
C-E 2005

Det fremgår af Tabel 9, at der i 2006 fortsat var flest
ansøgninger fra lokale ansøgere i Hovedstadsområdet (42 %) og næstflest ansøgninger fra landsdækkende ansøgere (32 %).
Figur 10. Geografisk inddeling af ansøgninger
Pulje C-E 2007

2007
2005
11%
8%
30%

21%

Landsdækkende
Hovedstadsområdet
Jylland
Øerne

15%

45%

Landsdækkende
Hovedstadsområdet
Jylland
Øerne

29%
41%
Note: Ansøgere, der har fået afslag, er ikke med i denne figur.
Note: Ansøgere, der har fået afslag, er ikke med i denne figur.

Det fremgår af Figur 8, at størstedelen af ansøgningerne i Pulje C-E i 2005 var fra lokale ansøgere i
Hovedstadsområdet (41 %) efterfulgt af ansøgninger
fra landsdækkende ansøgere (30 %).

Det fremgår af Tabel 10, at der i 2007 indkom flest
ansøgninger fra landsdækkende ansøgere (45 %) og
næstflest fra lokale ansøgere i Hovedstadsområdet
(29 %).

4.2. Merbevillinger
Figur 9. Geografisk inddeling af ansøgninger Pulje
C-E 2006

2006
12%
32%

14%

Landsdækkende
Hovedstadsområdet
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Øerne

42%
Note: Ansøgere, der har fået afslag, er ikke med i denne figur.
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4.2.1. Merbevilling i anledning af den påtænkte
folkeafstemning om Forfatningstraktaten
Som nævnt i afsnit 3.2 modtog Europa-Nævnet i
2005 en merbevilling i anledning af den påtænkte
folkeafstemning om Forfatningstraktaten på i alt
30 mio. kr. Heraf var 14 mio. kr. afsat til partierne
og bevægelserne indvalgt i Folketinget og EuropaParlamentet. Andre 14 mio. kr. skulle fordeles efter
ansøgning til nævnet. Som følge af udskydelsen af
folkeafstemningen måtte bevillingsprocessen imidlertid standses på et tidspunkt, hvor der alene var udbetalt midler til partierne og bevægelserne indvalgt i
Folketinget og Europa-Parlamentet.

7 mio. kr. var afsat til partier i Folketinget, som
anbefalede et ja til Danmarks tilslutning til Forfatningstraktaten (Venstre, Socialdemokraterne, Det
Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Kristendemokraterne), og 7 mio.
kr. var afsat til partier og danske bevægelser i Folketinget og Europa-Parlamentet, som anbefalede et
nej (Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Folkebevægelsen
mod EU og Junibevægelsen). Midlerne blev fordelt
mellem de respektive partier og bevægelser efter en
nærmere fordelingsnøgle fastsat direkte i aktstykket.
For ja-partierne indebar fordelingsnøglen, at halvdelen af de 7 mio. kr. blev fordelt ligeligt mellem
partierne med 700.000 kr. til hvert parti, og at den

anden halvdel blev fordelt efter antallet af mandater
i Folketinget.
For nej-partierne og -bevægelserne fastsatte aktstykket præcist angivne beløb.
Da bevillingsprocessen blev standset, måtte partierne
og bevægelserne afregne for deres allerede afholdte
udgifter og tilbagebetale resten af de tildelte beløb
til nævnet.
I Tabel 7 vises fordelingen af midler på partierne og
bevægelserne samt de afholdte udgifter og tilbagebetalte beløb:

Tabel 7. Fordeling af midler til partier og bevægelser fra merbevillingen i anledning af den påtænkte
folkeafstemning om Forfatningstraktaten

Venstre
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Det Radikale Venstre
Enhedslisten
Kristendemokraterne
Folkebevægelsen mod EU
Junibevægelsen
I alt

Tildelt beløb

Afholdt

Tilbagebetalt

1.955.172,00 kr.
1.834.483,00 kr.
1.400.000,00 kr.
1.134.483,00 kr.
965.517,00 kr.
1.110.345,00 kr.
930.000,00 kr.

1.292.831,00 kr.
619.609,60 kr.
477.713,00 kr.
765.320,00 kr.
339.194,32 kr.
0,00 kr.
203.796,00 kr.

662.341,00 kr.
1.214.873,40 kr.
922.287,00 kr.
369.163,00 kr.
626.332,68 kr.
1.110.345,00 kr.
726.204,00 kr.

2.335.000,00 kr.
2.335.000,00 kr.
14.000.000,00 kr.

780.769,49 kr.
971.656,00 kr.
5.450.889,41 kr.

1.554.230,51 kr.
1.363.344,00 kr.
8.549.120,59 kr.

4.2.2. Merbevilling i anledning af Tænkepausen
Som omtalt i afsnit 3.2 afsatte aktstykket i anledning
af Tænkepausen 6,4 mio. kr. til fordeling efter ansøgning til nævnet til decentralt organiserede lokale
og landsdækkende tiltag. Partier, der var indvalgt i
Folketinget, kunne ikke søge om del i disse midler.

Nævnet modtog i alt 165 ansøgninger, hvoraf 93
blev imødekommet. Ved fordelingen af midlerne blev
der lagt vægt på, at aktiviteterne faldt ind under den
tematiske ramme, jf. afsnit 3.2, og at der var størst
mulig bredde i initiativerne. 2,5 mio. kr. var øremærket til lokale tiltag.
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Figur 11 illustrerer forholdet mellem ansøgernes
samlede budgetter, de samlede ansøgte beløb og det

af nævnet samlede bevilgede beløb for de ansøgere,
der modtog støtte i forbindelse med Tænkepausen.

Figur 11. Støttede initiativer - Tænkepausen
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Runde 4 2005

For de ansøgere, der modtog støtte af nævnet i forbindelse med Tænkepausen, udgjorde det samlede
budget for begge ansøgningsrunder cirka 23,6 mio.
kr., det samlede ansøgte beløb udgjorde cirka 14,3
mio. kr., og det samlede bevilgede beløb udgjorde
cirka 6,4 mio. kr.
Af de 93 ansøgninger, som modtog støtte fra nævnet, vedrørte hovedparten møder og kombinationsaktiviteter. Nedenstående figur illustrerer typefordelingen af de støttede aktiviteter:

Runde 1 2006

Figur 12. Typefordeling af de støttede aktiviteter
under merbevillingen i anledning af Tænkepausen
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5. Effekten af Europa-Nævnets tilskud
Nævnets betydning for debat og oplysning om Europa afspejler sig konkret i form af de projekter, som
modtager støtte.
Nævnet bevilgede i perioden 2005-2007 tilskud til
en række gode og udbytterige projekter, som har
medvirket til at udbrede og rette fokus på debat og
oplysning om EU og Europa. Mange af de gennemførte projekter har inddraget borgerne og tydeligvis
haft en succesfuld effekt.

5.1. Pulje A- og B-organisationerne
Som nævnt ovenfor fik organisationer i Pulje A og
B tilskud til debat- og oplysningsaktiviteter for hele
bevillingsperioden 2005-2007. Organisationer og
private, som modtog tilskud fra Pulje C, D eller E,
modtog tilskud til aktiviteter for et år ad gangen.
Kendetegnende for de organisationer, der modtog
treårige bevillinger under Pulje A eller B, har været,
at organisationerne har fastlagt en langsigtet plan
for en bred vifte af aktiviteter, herunder seminarer,
konferencer, debatter, rapporter, pjecer, undervisningsmateriale, hjemmesider, radio- og tv-programmer m.m. Det gælder for eksempel Europabevægelsen, Nyt Europa, Fagligt Internationalt Center,
Folkehøjskolernes Forening i Danmark, NOAH, Det
Økologiske Råd, Demokrati i Europa og Atlantsammenslutningen. Den langsigtede planlægning har
givet mulighed for fleksibilitet og dynamisk udvikling
i organisationerne.
De fleste organisationer under Pulje A og B har rettet deres aktiviteter mod den brede befolkning. Flere
organisationer har haft aktiviteter særligt rettet mod
unge skoleelever, højskoleelever og studerende. Generelt har aktiviteterne været åbne for alle og annonceret bredt.
Endvidere har de fleste organisationer under Pulje

A og B søgt at oplyse bredt om EU-samarbejdet,
mens enkelte organisationer har fokuseret på dele af
EU-samarbejdet. NOAH og Det Økologiske Råd har
beskæftiget sig særligt med EU’s klima- og miljøpolitik, og Fagligt Internationalt Center har haft særligt
fokus på sociale forhold og arbejdsmarkedsforhold.
Hvor nogle af organisationerne under Pulje A og B
i forbindelse med deres aktiviteter formidler en klar
holdning til EU som institution og EU’s regelsæt, har
andre organisationer som standpunkt at være neutrale og objektive i oplysningen om EU og Europa.
Sidstnævnte gælder for eksempel Demokrati i Europa, Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Fagligt
Internationalt Center.
Generelt er det vurderingen, at de aktiviteter, som
har været gennemført i forbindelse med de treårige
bevillinger i Pulje A og B, har haft stor spredning og
gennemslagskraft i offentligheden.

5.2. Pulje C-E-støttemodtagere
Med muligheden for at yde tilskud fra Pulje C, D
og E til radio- og tv-stationer, EU Info Points og EUbiblioteker samt til private og mindre organisationer
var indsatsen for at udbrede oplysning og debat
om EU yderligere styrket. Særligt under Pulje E gav
nævnet tilskud til en række projekter, der indeholdt
anderledes, sjove og interessante aktiviteter end den
traditionelle EU-oplysning.
Med henblik på at konkretisere det arbejde, som
udføres med støtte fra nævnet, skitseres nedenfor
nogle af de projekter, som modtog støtte fra nævnet
i perioden 2005-2007.
5.2.1. Europa på dagsordenen
Et af de større projekter i perioden 2005-2007 var
Europabevægelsens projekt ”Europa på dagsordenen”. Projektet inkluderede først og fremmest en
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hjemmeside, www.europapaadagsordenen.dk, hvor
man ved at gennemføre en quiz med 20 holdningsspørgsmål til EU kan finde den politiker, der fører ens
EU-politik, og få yderligere informationer om den
pågældendes visioner for Europa. Hjemmesiden er et
sjovt og udbytterigt initiativ til at få danskerne op af
stolene og tage stilling til EU.
Hjemmesiden blev suppleret af en pjece, der indeholder en kortfattet tekst om blandt andet EU’s historie
og institutioner, Danmarks deltagelse i internationalt
samarbejde samt en præsentation af de danske
partiers visioner for EU. Pjecen kan downloades fra
hjemmesiden.
Endvidere indeholdt projektet en paneldebat i Europa-Huset i København8, hvor udenrigsminister Per
Stig Møller (K) indledte debatten med et oplæg om
EU i valgkampen/dansk og europæisk politik. Panelet bestod herudover af Rune Lund (EL), Margrete
Auken (SF), Christine Antorini (S), Lone Dybkjær (RV),
Helle Sjelle (K), Charlotte Antonsen (V) og Martin
Henriksen (DF). Cirka 75 fremmødte deltagere var
med til at skabe en livlig debat, som blev filmet og
senere vist på DK4.
Det samlede projekt ”Europa på dagsordenen” medvirkede til, at oplysning og debat om EU blev spredt
ud til den brede offentlighed, og styrkede den demokratiske proces i forhold til EU.
5.2.2. 06 Med Røde Lygter
Et andet projekt med stor gennemslagskraft var
projektet ”06 Med Røde Lygter” af Jan Dam og
Axel Boisen. Projektet bestod af ti foredrag rundt
om i Danmark om organiseret kriminalitet i Europa,

8

Europa-Huset er et fælles hus for Europa-Kommissionens
Repræsentation i Danmark og Europa-Parlamentets informationskontor.
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kvindehandel og det europæiske politisamarbejde
Europol. Foredragene fokuserede på dels at beskrive
den sociologiske, geografiske og historiske baggrund
for kvindehandel, og dels at give førstehåndsberetninger om kvindehandlens natur, menneskelige
omkostninger og fænomenets omfang. Endvidere
blev der fokuseret på Europols centrale rolle i flere af
løsningsmodellerne for kvindehandel. Hvert foredrag
var efterfulgt af en debat med tilhørerne om Europas
fremtid.
I tilknytning til foredragsrækken blev hjemmesiden,
www.eurocop.dk, udviklet. På hjemmesiden kunne
brugerne finde uddybende information om foredrag
og debat, oplysende artikler og filmklip om kvindehandel og organiseret kriminalitet i Europa samt
Europol m.m. Endvidere indeholdt hjemmesiden et
debatforum om emnet.
Projektet medvirkede til at sætte Europa og dets problemer på dagsordenen. Projektet konkretiserede et
alvorligt nutidigt og nærværende problem i Europa,
som alle danskere kan forholde sig til. Samtidig blev
EU gjort til en håndgribelig størrelse som institution i
form af oplysning om Europols virke.
5.2.3. Bogen om EU
Nævnet støttede i perioden en række større og mindre udgivelser af bøger, tidsskrifter mv.
En af de mere betydningsfulde publikationer var
”Bogen om EU” udarbejdet af Kim Boye Holt og Peter Bejder. Med tilgængelig tekst og sjove, farverige
illustrationer giver bogen viden om Danmarks samarbejde med EU med særlig fokus på EU’s opbygning
omkring Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen
og Ministerrådet. Bogen henvender sig til unge fra
14-års-alderen og kan anvendes i undervisningen i
for eksempel samfundsfag og historie.

Bogen er et vellykket eksempel på, hvordan unge på
en nem og underholdende måde kan få et overblik
over, hvad EU er for en størrelse. Med bogen som
oplysningsgrundlag kan en vigtig gruppe af danskere
inddrages i debatten om EU.

Projektet, som satte fokus på Europa på en ny og
anderledes måde, var et glimrende alternativ til den
traditionelle EU-oplysning. Projektet kunne medvirke
til at inddrage nye grupper i debatten om EU.

5.3. Tænkepausen
5.2.4. Østeuropa til fods – fra Tallinn til Istanbul
En helt anden type publikation var bogen ”Østeuropa til fods – fra Tallinn til Istanbul” af Thomas
Nielsen. Bogen skildrer forfatterens vandring fra Tallinn i Estland til Istanbul i Tyrkiet gennem ni østlande
på tærsklen til EU-medlemskab. Bogen indeholder
en anderledes fortælling om livet, naturen og kulturen efter Jerntæppets fald i de nye østlande i EU. En
fortælling om krig, betonkommunisme og rå kapitalisme samt meget mere.

Alle aktiviteter, der var en del af Tænkepausen, skulle
afsluttes inden den 1. maj 2006. Det korte tidsrum
mellem bevillingstidspunkterne i henholdsvis november 2005 og januar 2006 og tidspunktet, hvor aktiviteterne skulle være afsluttet, satte initiativtagerne
under et svært tidspres og medførte, at der skete
flere bortfald af tilsagn om tilskud end sædvanligt.
Særligt var det større projekter, som ikke kunne gennemføres i den korte tidsperiode. Der blev givet 93
tilsagn i Tænkepausen, og der var 60 bortfald.

I forbindelse med projektet blev der afholdt en række foredrag med i alt cirka 350 deltagere. Endvidere
blev interview om vandreturen bragt i flere aviser
samt i radio og tv.

Den samlede vurdering af tænkepausens aktiviteter
er, at det i en vis udstrækning lykkedes at aktivere de
forskellige organisationer mv., men at gennemslagskraften var begrænset.
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6. Europa-Messen 2007
Hos nævnsmedlemmerne og blandt nævnets interessenter og tilskudsmodtagere var det et udtalt ønske,
at de indsamlede erfaringer fra den treårige bevillingsperiode blev delt med andre. Nævnet besluttede
derfor at arrangere en Europa-messe, som kunne
danne ramme om erfaringsudveksling, samtidig med
at man på ét sted kunne samle materialer, som nævnet havde støttet med tilskud.
Fredag den 5. oktober 2007 blev Europa-Messen
afholdt i DGI-Byen9.
I foyeren var opbygget et messeområde, hvor modtagere af treårige tilskud – det vil sige partierne og
bevægelserne indvalgt i Folketinget og Europa-Parlamentet og Pulje A- og B-organisationerne – fik tildelt
en stand og blev givet mulighed for at præsentere

9

Billederne fra messen er taget af medarbejdere fra Fagligt
Internationalt Center (FIC).

28

frugterne af tre års arbejde med oplysning og debat
om Europa. Herudover var Folketingets EU-Oplysning
og Europa-Huset (Europa-Kommissionen og EuropaParlamentet) repræsenteret med hver en stand. Der
var i alt cirka 30 stande på messen.
Materiale omhandlende EU-spørgsmål, som havde
modtaget støtte fra nævnet, var også tilgængeligt på
messen, ligesom der blev afspillet Europa-orienterede
radio- og tv-programmer, som var støttet af nævnet.
Samtlige folkeskoler, private grundskoler og friskoler,
efterskoler, ungdomsskoler, gymnasier, hf-skoler,
handelsskoler, tekniske skoler, højskoler og VUC-centre blev inviteret direkte til messen, som herudover
også var åben for offentligheden.
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Som supplement til messeområdet fik cirka 50 skole
klasser en time med en politiker, hvor de kunne gå
i dybden med nuancerne i Europa-politikken. En
række politikere med fremtrædende Europa-politiske
holdninger deltog i klasseseancerne, herunder Anne
Grete Holmsgaard (SF), Steen Gade (SF), Jens Peter
Bonde (JB), Elisabeth Arnold (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Charlotte Antonsen (V) og Jesper
Langballe (DF).
Messen blev afsluttet med en paneldebat, som blev
indledt af et oplæg fra undervisningsminister Bertel
Haarder, hvorefter Europa-ordførerne fra Folketingets
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partier og de danske bevægelser i Europa-Parlamentet diskuterede Lissabon-traktaten (reformtraktaten)
og dens betydning for det fremtidige europæiske
samarbejde.
Europa-Nævnets formand Claus Larsen-Jensen var
ordstyrer for paneldebatten, som også Bertel Haarder
deltog i. Deltagerne i paneldebatten var derudover
Christine Antorini (S), Steen Gade (SF), Jesper Langballe (DF), Hanne Dahl (JB), Elisabeth Arnold (RV),
Søren Søndergaard (FMEU), Frank Aaen (EL), Charlotte Antonsen (V) og Helle Sjelle (K).

Med et besøgstal på 1000-1500 engagerede politikere, imødekommende organisationer og et videbegærligt publikum var Europa-Messen en succes.
Der er fra flere sider ytret ønske om en gentagelse

af messen i 2008. Et ønske som Europa-Nævnet har
besluttet sig til at efterkomme ved at afholde Europa-Messen 2008 på Københavns Universitet den 26.
september 2008.
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7. Europa-Nævnet fremover
2007 indebar afslutningen på den treårige bevillingsperiode 2005-2007. Bevillingsperioden indebar en
opstramning af kontrollen med de bevilgede midler
og indførelsen af tre nye puljer: Pulje B, der er målrettet organisationer med Europa som en del af deres aktiviteter, men med et andet hovedformål, Pulje
C til udvikling af lokale, ikke-kommercielle radio- og
tv-stationers programmer om Europa samt Pulje D til
EU-biblioteker og EU Info Points.
Organisationerne i Pulje A og B fik mulighed for at
planlægge deres aktiviteter med støtte fra nævnet
over hele den treårige periode, hvilket gav mulighed
for i højere grad at integrere Europa-oplysningen og
-debatten i det daglige virke. Efter nævnets vurdering må denne mulighed for langsigtet planlægning i
organisationerne betegnes som en succes.
Nyskabelserne Pulje C og D var derimod ikke båret
af samme succes. Intentionen om, at lokale radioog tv-stationer skulle udvikle særlige etårige EUprogramserier, virkede ikke efter hensigten, ligesom
Pulje D stort set ikke blev søgt.

På den baggrund rettede Europa-Nævnet i foråret
2007 henvendelse til Folketingets Europa-Udvalg
med forslag om nye principper for nævnets bevilling
i den kommende bevillingsperiode. De nye principper
skulle fortsat bygge på en treårig bevillingsperiode,
men puljestrukturen skulle ombrydes, således at
Pulje C, D og E blev slået sammen til en ny pulje til
tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter. Denne nye pulje skulle også kunne søges af
radio- og tv-stationer samt biblioteker og EU Info
Points. Partipuljen og Pulje A og B skulle bibeholdes
uændrede, idet beløbsrammen for Pulje A dog skulle
øges markant.
Et flertal i Folketingets Europa-Udvalg støttede nævnets forslag, og undervisningsministeren tog dette til
efterretning.
På den baggrund indeholdt finanslovforslaget for
2008 forslag om en bevilling til Europa-Nævnet på
20 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 og om følgende puljestruktur:

Tabel 8: Puljestruktur på finanslovforslaget 2008 for Europa-Nævnets bevilling i 2008-2010

Pulje
Partipuljen
Pulje A
Pulje B
Pulje C
Nævnets
administration
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Interessenter
Partier og bevægelser indvalgt i Folketinget og
Europa-Parlamentet
Organisationer, der har Europa-debat og
-oplysning som hovedformål
Organisationer med Europa som en del af deres
aktiviteter, men med et andet hovedformål
Enkeltstående lokale og/eller større tværgående
landsdækkende eller regionale projektaktiviteter
-

Årlig beløbsramme
8 mio. kr.
3,5 mio. kr.
3 mio. kr.
4 mio. kr.
1,5 mio. kr.

Under finanslovforhandlingerne blev bevillingen
begrænset fra at være en treårig bevilling til en etårig bevilling. Det følger således af finanslovaftalen
for 2008 – og af finansloven for 2008 – at EuropaNævnet alene har en bevilling for 2008 og ikke for
2009 og 2010. Bevillingen lyder på 20 mio. kr. Puljestrukturen blev ikke ændret under finanslovforhandlingerne.
Det har som konsekvens, at partierne, bevægelserne
og Pulje A- og B-organisationerne vil modtage etårige tilskud i 2008 og dermed ikke kan integrere
nævnets tilskud i en mere langsigtet planlægning af
debat- og oplysningsaktiviteterne.
På finansloven for 2009 har regeringen imidlertid
foreslået, at der afsættes 20 mio. kr. til Europa-Nævnet i 2009 og de efterfølgende år. Med en uændret
vedtagelse af finanslovsforslaget vil nævnet således
igen operere med treårige bevillinger til partierne,
bevægelserne og de store organisationer.
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8. Anvendt materiale
• Europa-Nævnets årsrapporter 2005-2007.
• Lister over Europa-Nævnets bevillinger i 20052007.
• Aftale af 30. november 2004 mellem undervisningsministeren og Venstre, Socialdemokraterne,
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Kristendemokraterne om øget målretning af støtten til fremme af debat og oplysning i Danmark
om den Europæiske Union, herunder udvikling
af deltagelsesdemokrati, inden for bevillingen på
finansloven for 2005 på 20 mio. kr. årligt i 20052007.
• Finanslovene for 2005-2007.
• Bekendtgørelse nr. 230 af 4. april 2005 om
tilskud til Folketingets partier og danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af
debat og oplysning i Danmark og Den Europæiske Union samt bekendtgørelse nr. 493 af 1. juni
2007 med samme titel.
• Bekendtgørelse nr. 317 af 10. maj 2005 om
tilskud til stimulering af debat og oplysning som
en integreret del af samfundsdebatten i Danmark
om udviklingen i Europa, Europas globale rolle og
udvikling af deltagelsesdemokrati samt bekendtgørelse nr. 494 af 1. juni 2007 med samme titel.
• Politisk aftale af 2. november 2004 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det
Radikale Venstre om Danmark i det udvidede EU.
• Aktstykke nr. 111 af 12. april 2005 om merbevilling i anledning af den påtænkte folkeafstemning
om Forfatningstraktaten.
• Aktstykke nr. 7 af 4. oktober 2005 om merbevilling i anledning af Tænkepausen.
• Folketingets rapport over aktiviteter i tænkepausen om Europas fremtid udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning for Folketinget den 18.maj
2006.
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• Aktstykke nr. 165 af 12. juni 2007 om adgang til
overførsel af uforbrugte midler fra Pulje A-D til
Pulje E.
• Brev fra Europa-Nævnets formand til Folketingets
Europa-udvalg vedrørende forslag til principper
for en ny bevilling til Europa-debat og -oplysning
for perioden 2008-2010, brev af 22. maj 2007 fra
Europa-udvalgets formand til undervisningsministeren og brev af 15. juni 2007 fra undervisningsministeren til Europa-udvalgets formand.
• Finanslovforslag, finanslovaftale og finanslov for
2008.
• Folketingets forhandlinger under 3. behandlingen
af finanslovforslaget for 2008 den 16. april 2008.
• Spørgeskema-undersøgelse blandt Pulje A- og Borganisationerne om effekten af Europa-Nævnets
tilskud.
• Finanslovforslag for 2009.
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Europa-Nævnets beretning 2005-2007 indeholder
en beskrivelse af nævnets virke og udviklingen i
nævnets bevilling i perioden 2005-2007.
I beretningen er der en nærmere gennemgang af
nævnets puljer og fordelingen af midler til partier
og bevægelser i Folketinget og Europa-Parlamentet,
store organisationer, tv- og radiostationer, private
med flere.
Endelig er der en vurdering af effekten af nævnets
tilskud til såvel de store organisationer som de mindre
projekter.
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