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Rapport om den 3-årige bevlLL1ngsperiocte
1999t2001
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Nævnet vedrørende EU-oplysning fiki i99
eh 3-årig bevillingsramme. Nævnet ønsker
med denne rapport at give en orientering
om forløbet.. Intentionen er, ud fra en
ggnnemgang af ansøgningsmaterialet, at
uddrage nogle udviklingstræk fra periodên.
Indenfor denne rapports rammer har der
såleders ikke været tale om en dybtgående
analyse af de 3 års uddelingspolitik
Rapporten kommer indledningsvis med
nogle overvejelser over, hvad dér der har
været Nævnets opgave i forbindelse med
uddelingspuljen, og hvorledes Nævnet har
varetaget opgaven. Dernæst følger nogle
udviklingstræk fra ansøg ningsrunderne, først
vedrørende aktiviteterne og dernæst ansø
gerne. Afslutningsvis er der en kort opsam
ling over perioden og nogle tværgående
overvejelser over udviklingstræk i perioden.

i. Iovedtra! i Naviet uddeIigsptiïL
t II Ji’fri’jqit, Ju?’Il
forhold til ELI loir, lige sirlen afste;niiiiiqeii om Dannrarks indtræ
den i DeL Europæiske Fællesskab i 1972, været et stadiqt tilbnqevendeiide
tema i den offenthge debaL Det skyldes dels, at daivkerne er skeptiske over
for en stær kL europæisk integration, Og at der i Danmark har været Logi
linie folkeafstemninger om afgivelse al suverænitet end i de andre europæi
ske lande. Men det skyldes ogsd, at der i Danmark er en ganske udviklet
tradition for folkelig deltagelse i den politiske proces og at folkeoplysning
derfor ogsa vægtes højt.
Danmarks

Alt dette er baggrunden for, at folketinget nu i en irrækI:e har afsat økono
miske midler til oplysning om EU. Af disse midler er halvdelen gdet til
folketingets partier og de tre bevægelser, Juni-bevægelsen, Folkebevægelsen
mod EU og Europa-bevægelsen. Den anden halvdel uddeles p baggrund al
indsendte ansøgninger til Nævnet, soni herefter fordeler midlerne til en lang
række forskellige initiativer.
Nævnet vedrørende EU-oplysning er et uafhængigt organ, som indtil nu har
fungeret under undervisningsministeriet. Dets fem medlemmer er udpeget at
undervisningsministeren.
Nævnet administrerer hele bevillingen til oplysningsvirksornheden om EU,
men for partiernes og bevægelsernes vedkommende har administrationen
været begrænset til sikring af pengenes anvendeLse til Eli-oplysning og
aflæggelse af revideret regnskab. Ansøgningspuljen har derimod haft en
mere detaljeret og prioriterende behandling, alene at den årsag, at der har
været langt flere ansøgninger end puljen kunne række til.
For Nævnet har det været grundlæggende vigtigt, at ansøgningspuljen skal
anvendes tit folkeoptysning og ikke primært til information. Deri informative
opgave har Nævnet forventet i hovedsagen varetaget at regering, folketing
og EU.
Folkeoplysning er i dansk tradition menigmands egne bestræbelser for at
skaffe sig den ønskede oplysning og kunne anvende den efter egen vurde
ring. Det drejer sig altsà ikke om fitantropi, en handling som sættes i scene
fra oven for at hjælpe et vankundigt tolk. Staten kan yde økonomisk støtte
til fobeoptysning, men det er folket selv, der er initiativtagere, der samtaler,
spørger og besvarer. Rammen er ofte folkeoplysende organisationer og
bevægelser. Det betyder, at hverken stat eller Nævn skal holde styr pa,
hvilke meningefl der driver oplysningsvirksomheden. Derimod skal Nævnet
sikre, at de støttede projekter har kvalitet, handler om Eli og ikke er ren
propaganda.
Selvom ansøgernes suverænitet i forhold til emner og form skal respekteres,
har Nævnet alligevel fundet det rigtigt, med mellemrum, at prioritere
overordnede temaer i den europæiske debat og dermed forsøgt at stimulere
den folkelige samtale om Danmark og Eli.

/
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I lo$ blev rIle lilsl<iid givet for et rr ad jnigeu. hnid[ertad had
llinlerviniiiginioiteoii oveivnie en 3-ung lievillingsperinde. Det
ville Iler Nev ml: opItlel;L generelt gavne kvaliteten uf oplysirirrgsal<l ivi
letmrie. Det ville (jiVe bedre iirulighcder for at plaiiheqrjc rl<tivi[etei og
oni dig ville en bevilling, ler løb hen over urssl<iflet, betyde, ii: det blev
rnulijt at lntti oplyomgsioIiativer i vinlerlrulvnet, sonr [ridil:ioirelt er
det id,pnokt, hvor der er størst inudeiktivitet. Nævnet gik Faktisk så langt,
let i et brev til nnnistenn Fremførte, aten lænrjerevaremmde bevilling var
mr Inrudsætning For en rnrlç;imal ndnytt:else al inidlenme idet de korte
mierviller For ofte Forlondrede Cii optnrial pLrmitæroiiig af orlysnmgsintia—
iverne
(Jvf. Inev til Undervisn ingsininisteren, den 12. oktober 1998).
I samnre brev Fremsatte Nævnet et ønske om en revurdering af fordelings—
necjlen i Forhold til “beværjelsestildelingen”, da [ler var kourmet nye gruppe
ri nrjer til.
Nrvriel

—

FolkeaFstemningen om Amnslerdaiutmaktaten i 1998 viste, at befolkningen
havde større behov for at diskutere danskernes Forhold :il EU generelt end
For at diskutere detaljer i de enkelte traktatforslag. Enrner somrr “Det demo
kratiske underskud i EU” og “Forfatrrinqsdiskussionen” pressede sig på og
satte spørgsmålet om demokratiet pa dagsordenen, ikke kun i Danmark,
men også i de øvrige EU-[ande.
Nævnet vurderede derfor, i slutningen af 1998, at det var hensigtsmæssigt
at prioritere ansøgninger der handlede om “Den demokratiske udvikling i
For holdet mellem DanrTlark og EU”.
—

Som eli optakt til den 3-årige bevillingsperiode inviterede Nævnet i januar
1999 chefredaktørerne ved de store dagblade og de landsdækl<ende radioog FV nyhedsredaktioner til en drøftelse af emnet “Hvordan styrker vi
debatten om dernokratiets vilkår i Danmark og EU”, for, som der stod i
indbydelsen: “Ganske vist vil parlamentsvalget i juni og en senere folkeaf
stemning om Ø/dU’en naturligt medføre folkeoplysningsaktiviteter, men netop
koncen tro tionren om enkeltonirdder og deraf følgende for/imod oprustning kan
forhindre et dybtgdende og vedholdende folkeligt engagement onrkring den
demokratiske udvikling i Europa. Nævnet forudsætter, at folkestyre kræver
deltagende folk” (fra indbydelsen til mødet med chefredaktørerne den 4.
Februar 1999).
Formålet med Nævnets uddelingspolitik var at støtte et folkeligt engage
ment og sørge for, at oplysningen om Danmark og EU ikke kun fandt sted
mellem de professionelle, men også nåede bredere ud i befolkningen.
Dagspressen var en vigtig aktør i denne proces, men var meget lidt tilbøjeli
ge til at tage EU-politik op, når der ikke netop var folkeafstemninger. Det
var en af baggrundene for invitationen. En anden var, at de generelle
betingelser for folkeoplysning tydeligvis havde ændret sig. De traditionelle
folkeoplvsende instanser, som optysningsforbund, højskoler mv., var meget
Lidt repræsenterede blandt ansøgerne, mens mnedierne havde Fået en mere
fremtrædende plads. Spørgsmålet, hvor og hvordan folkeopLysningen aktuelt
foregår i dagens Danmark var blevet presserende.

Navnet udbud i iqust 2000 diiH1ewi bo ‘‘tI viltingsr itwt lui [ulI.:eop
Ivsilinli” til en Jldnende diciftelso ned henblik 1
i en evt. undersøgelse af
Li-uplysuingspengenes effekt. Man enedes om at udsætte
arbeidet, du
ent et næppe ville kunne bringe væsentlig ny viden for næn værende.
Imidlertid aktualiserede afstemningsresuttatet om ØMU’en i septemhei 2000,
problemet med afstanden mellem de folkevaLgte og folket, og Nævnet
prioriterede i højere grad denne problemstilling. Nævnet fandt, at den
danske EU-debat i forbindelse med ØMU-afsteinningen var for stereotyp og
for indadvendt (jvf. Brev til Folketingets Europa-udvalg, den 11december
2000) og tog derfor det initiativ, at niålrette debatten yderligere i 2001, så
initiativer, der omhandlede østudvidelsen og Demokrati- og Forfatningsdis
kussionen, blev prioriteret: “Vi nienei at det nu er nødvendigt atfå diskussi
onen løftet over de tefleks-agtige ja-nej holdninger og de mere kobmandsagti
ge vurderinger affordele og ulenipei Deifor vil Nævnet også prioritere aktivite
tei der åbner for dialog med oplysningsaktive i andre europæiske lande,
herunder de østeuropæiske og vil i den kommende tid være meget op mærk
som på initiativei, der imødekonmier behovet for et folkeligt engagement i det
europæiske samarbejde og for drøftelsen af mere langsigtede visioner for det
europæiske hus” (samme brev).
...

På et møde, den 6. februar 2001, bad Folketingets Europaudvalg Nævnet
komme med forslag til en evt, ændring af den gældende fordelingsnøgle.
Nævnet kom med 2 forslag. Det ene var status quo, men med tilføjelse af
endnu en bevægelse, Nyt Europa, i partipuljen. Det andet forslag gik på, at
kun folketingets partier og repræsenterede partier og bevægelser i Europaparlamentet var berettiget til fast støtte. (brev til folketingets Europaudvalg
den 4. maj 2001).
I samme brev gør Nævnet opmærksom på “at der ikke er overensstemmelse
mellem de mange udtalelser om nødvendigheden af en “Europa-dialog”
mellem politikere og folk og så den aktuelle oktivitet’.. Situationen tilsiger en
‘redstidsstrategi”,...”skal vi gøre kløften mindre mellem politikere og folk, må
vi prioritere det visionære og mere aktivt stille spørgsmålet: Hvordan skal
fremtidiens Europa se ud, og hvad kan vi danske bringe til fællesskabet. Vi vil
selvsagt fortsat støtte nationalt koncentrerede projekter, men vi mener, at vii
fremtiden også bør støtte mere grænseoverskridende initiativer” og Nævnet
peger i den sammenhæng på, at det danske formandskab, i sidste halvår af
2002, kan blive anledningen til en mere frugtbar dansk debat.
—

I løbet af 2001 ændrede ansøgningerne imidlertid karakter. Debatmøderne
svandt i antal. Bortset fra visse reformer i folketingets arbejdsform og
regeringens “hvidbog” om det europæiske samarbejde, har der været lukket
for debatten om det europæiske projekt siden afstemningen om 0MU’en.
Også nyhedsmedierne har holdt “europæisk fastetid”. Ved folketingsvalget i
november 2001 tav stort set alle politikere om EU og det lå i luften, at alene
det at nævne temaet ville give sternmetab.
For EU-oplysningen er det problematisk, at der nu sker så store forandringer
i Europa, men at den danske debat ligger underdrejet. Alene udsigten til
optagelse af 10 nye lande i løbet af den danske formandsperiode fortæl[er
om ændringstakten.

2. Udviklingstræk fra ansogningsruriderne i perioden
(ji
1
i.JJL fiLf,Ig

Dci var i den 3-årige bevilLingsperiode i alt afsat et beløb på 45 millioner kr,
foidelt pa 15 millioner årligt. Heraf fik, som nævnt, Folketingets partier og
de tre bevægelser halvdelen, og den anden halvdel gik til uddeLing efter
ansøgning til Nævnet. 12000 blev der udskrevet folkeafstemning om ØMU’en
og beløbsramnien blev udvidet med 25 millioner kr.
FORDELINGSTAL PÅ UDDELINGSPULJEN I DE 3 ÅR:
1999
(3)
565
303

2000
(6)
1188
763

2001
(3)
258

Ialt
(12)
2200
1324

29.531.871
7.047.226

77.264.207
19.797.802

33.404.144
9.550.910

140.200.222
36.395.938

Antal
(Ansøgningsrunder)
Ansøgere/initiativer
Bevilligede
Ansøgt beløb
Bevilliget beløb

447

De tre år adskiller sig på afgørende punkter. 11999 var der valg til Europaparlamentet, i 2000 afstemning om ØMU’en med en øget bevilling og
dobbelt så mange ansøgningsrunder mens 2001 ikke var et valg- eller
afstemningsår — men til gengæld et år, hvor bevillingen ophørte ved årets
udgang.
Generelt gælder det, for alle 3 år, at der er kommet langt flere ansøgere og
til et Langt større beløb, end der var midler til og Nævnet har måtte priorite
re støttemidlerne. Samtidig er det naturligvis ikke alle ansøgninger, der har
den fornødne kvalitet eller er relevante i forhold til den europæiske debat.
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Aktiviteterne har fordelt sig på følgende kategorier: a) mødeaktiviteter som
møder, konferencer, b) elektronisk baserede aktiviteter som radio, TV og
internet, c) skriftlige publikationer som hæfter, aviser, artikler og bøger,
d) “andet”, der bLa. repræsenterer de mere sammensatte aktiviteter.
Aktiviteter i 1999
700
600
500
400
0

300
200

;

10

TV, radio
Internet
iitil

iicicpiiijir

zl

__

Debatmøder,
Ski iftlige
publikationer konferencer
Antal bevilget ans.

Andet

Beløb

1000 kr.

Aktiviteter i 2000
700

(01)
500

400
0

-

300

—

200

LLt L .E.

100
0

i—--.

TV, radio
Internet

rzZJ

Skriftlige
Debatmøder,
publikationer konferencer

Antal bevilget ans.

Antal ansøgninger

Andet

Beløb i 1000 kr.

Aktiviteter i 2001
700
600

—

500
0

400
300
200

E)

10

TV, radio

Debatmøder,

.zL*
Andet

publikationer konferencer

Internet
Antal ansøgninger

Skriftlige

Antal bevilget ans.

t

Beløb i 1000 kr

Med den 3-årige bevilling blev det muligt at støtte initiativer der rakte over
Længere tid. Det betød et stigende antal ansøgninger af høj kvalitet, men
samtidig en tendens til en del “dyrere” projekte og en stigende grad af
professiona liseri ng.
—

FORDELINGSTAL PÅ STØTTEDE BELØB TIL INITIATIVER

Initiativer
Under 10.000
10-50.000
50-100.000
100-200.000

fra 200.000

2000

1999

2001

264
386
66
37

124
140
26
11

134
40
19

8

I

5

55

Der er blevet flere støttede aktiviteter over 50.000, mens antallet af arran
gementer under 10.000 er faldet. Enkelte af de store beløb over 100.000 er
delansøgninger i større projekter, hvortil der er blevet søgt i flere omgange.

Det, at tolk mødes og kommer i dialog har hos Nævnet haft en høj prioiitel—
og (ler liii ti urji i de 3 ii veiet en lur iuteres,e lui inødeaktivitetei.
Der ci tuikellige kategorier. De eric agititiuusniøder eller møder, hvor et, to
eller fleie synspunkter bliver præsenteret
endelig møder, hvor der
mddrages nye elementer i dehat:terr, eventuelt i For nr al ekspertdeltagelse
eller lignende.
Nævnet har i nddelnrgspuhtikken puoriteiet efter arisogni rqernes kvalitet
og har vurderet rene aqititionsnrøder lavt. Samtidig har irrldelingspolitikken
dug været, at Fuidele ru idlenie så bredt ud i samfundet som muligt. Ansøg
ninger fra sniagrupper, nied mindre professionelle ansøgninger, har derfor
også weiet tilgodeset.
—

Møderne har haft et meget varierende fremmøde, rækkende fra flere hundrede
tilhøreme til ganske Fu.
—

r

k

TV/VI OFO
Oplysningsaktiviteterne i forbindelse med IV og videoproduktioner omfatter
bLa. udsendelser, der udbreder kendskabet til de europæiske lande, til
undervisning, til debat og duel mellem politikere og fagfo[k eller som en
alternativ talerstol og diskussionskiub. En del af videoproduktionerne har
fundet anvendelse i undervisningen, og nogle af TV-produktionerne er blevet
vist i de landsdækkende TV-kanaler.
Ofte er de niere kvalificerede initiativer meget kostbare og ligger på kanten
al, hvad Nævnet har af midler. Nævnet har derfor lagt vægt pa ansøgninger,
der er medfinansieret fra anden side. Der har været et stigende antal ansøg
ninger om initiativer, hvor statsstøttede TV-kanaler har indvilliget i at sende
produktionerrme, mod at initiativtagerne kan finansiere projektet fra anden
side, bl.a. fra Nævnet.
LOKALRADIOER
Lokalradioer har gennem hele Nævnets levetid været flittige ansøgere og
udgør en undergrund i folkeoplysningen/-debatten, som efter Nævnets
vurdering, indenfor sit felt, er støtteværdige. Aktiviteterne er meget forsl<el
ligartede i visse tilfælde er det kendte samfundsdebattører og eksperter
der kommer til, i andre er det lokale personligheder, og endelig er der en
lang række af [ytteraktive (telefonbaserede) udsendelser. Nævnet er her gået
konkret ind og har støttet initiativer vedrørende EU, der repræsenterer en vis
spredning og kvahtet.
—

—

—

INTERN ET
Kvaliteten af ansøgninger til interrietoplysningsaktiviteter er blevet højere i
perioden, hvilket også ses af, at der, hen over irene, er flere ansøgninger,
der har opnaet tilskud.

11999 var der suledes kun 4 ud af 19 ansøgninger der fik tilskud, i 2000 fik
23 af 61 tilskud, (skal også ses på baggrund af ekstrabevillingen), mens 12
al 26 fik tilskud i 2001. Der er givet støtte til egentlige portaler, konferencer
Live på internettet (streaming), chatroom, opslagsværker og anden internet
relateret virksomhed.

lirteiiietbaseredt al i\’itetlI har (livet flUliqhe(l ni Stnit [valilienierle
oplysniiiqsinitiativei. EIKseInjJelvis til: Dagbladet intnrmatioii, i
samarbe1de
med f-nreninqen at Lærere i Samfundslag, støtte tit et oplysningrinitiativ
om
ØMU’en i årene 1999 og 2000, hvor internet let havde en central rolle.
Initiativet inddrog bl. a. intemettet som npslagsværl:, links til andre
væsentlige steder, undervisningsmateriale og weh-chat med danske og
udenlandske EU-fagfolk og politikere.
“Nyt Europa” har faet støtte til initiativer, hvor internettet blev benyttet i
forbindelse med store internationalt orienterede konferencer og til en
egentlig glohatiserings- og demokratiportal og i 2001 gav Nævnet initiativet
“Youth 2002”, en støtte til en webside og et elektronisk tilmeldingssy
stem
på Internettet uden hvilket initiativet efter initialivtagerens eget udsagn
vanskeligt var kommet i gang.
Derudover har Nævnet støttet flere multimedieprojekter til b[.a. undervis
ningsbrug, hvor internettet også har været en væsentlig del.
Nævnet har dog generelt været tilbageholdende med tilskud til internetakti
viteter. Det er stadig sådan, at ansøgerne ofte er enke[tpersoner der ønsker
tilskud tit en privat hjemmeside eller kommercielle firmaer, der ønsker
støtte
tit udvikling. Denne tøven hos Nævnet, hænger bl.a. sammen med, at det
kan være vanskeligt at skelne mellem kapacitetsopbygning og selve aktivit
e
ten. Nævnet giver ikke tilskud tit udstyr o.l., men i forhold til eksempelvis
internettet opbygges kapaciteten jo samtidig med aktivitet og det kan
være vanskeligt at afgøre, hvorvidt der, i praksis, finansieres kapacitetsop
byg ning.
—

Indholdet i de elektroniske medier tenderer mere og mere mod at overlappe
og udvide den funktion, møder har haft i folkeoplysningen. Inspirerende
spørgsmål, afktaringer gennem samtaler og foredrag foregår også i radioen.
TV med og uden publikum i studiet, udgør det for “forsamlingshuset”.
Der er mulighed for personlig chat med politikere, konferencer med video
dækning med mulighed for at “se/høre/læse” tingene på internettet. Det
er en udvikling, der aktuatiserer spørgsmålet, hvor foregår den folkelige
debat i dagens Danmark og mediernes rolle heri.
-

-

,

—

3.Vet 1ciiftLjge nateria1e
Der er blevet ansøgt og støttet mange bøger, tidskrifter, pjecer og dagbia
ds
initiativer. Nævnet har således støttet en række værker, der er gået ind i
specifikke emner vedrørende forholdet Danmark og £0 eksempelvis, Europa
s
historie, bøger om kirkens placering i EU, EU og forfatningsspørgsmål, EU’s
miljøpotitik. Der er givet tilskud til særtitlæg om EU-temaer til dagblade
og
tidskrifter. En del, især pjecer, har dog fået afslag ud fra deri antagelse, at
det oplyste fandtes på tryk i forvejen.
Der har været en tendens i perioden imod at skriftlige publikationer og
internet i større omfang supplerer hinanden, der kan læses mere om emnet
pä internettet, eller et blad publiceres bade som papirversion og i elektro
nisk form.

/L.

I krtegoiieir “andet” ligger aktiviteter som l<aharet om EU, udstillinger,
husture, bodei plaka Ler, kamprgrier cl enirver slags, rullespil, caleniødur,
særarrarigemeirter For udsatte grupper som døve, udviklingshæmmede. Dertil
konm mner mere sam inensatte initiativer, enten som en kuni bination af forskel—
Lige medier som radio, ty, i mrternet, møder eller aktiviteter, der er enrinmi
bredere airlagt.
I forhold til disse sidste har Nævnets støtte i flere tilfælde Fungeret som
“Fødselshjælper” til et større projekt. Eksempelvis kan nævnes Ugebrevet,
Mandag Morgens stort anlagte “Folkehøring Om EU” i samarbejde med
Danmarks Radio i forbindelse med ØMU’afstemnningen — og “Youth 2002”
hvor 1000 umrge inviteres 14 dage pi højskole i Danmark til en diskussion
om fælLes fremtid i EU, som en sLags indledning til det danske formandsskab
i 2002. Sidstnævnte aktivitet var efter initativtagerens eget udsagn ikke
komnnieti gang uden støtte fra Nævnet.

-
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Beskrivelsen af ansøgerne er delt på a) folkeoplysningsorganisationer og
institutioner, b) Foreninger, organisationer og de politiske organiseringer og
c) øvrige kategorier.
Det er et karakteristisk træk i ansøgerkategorien at der ofte er tale om
gengangere.
U j1
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Der har været nogle oplysningsforbund og enkelte højskoler blandt ansøger
ne, men i forhold til den rolle disse instanser traditionelt har spillet i
folkeoplysningen, var tallet ikke imponerende.
Oplysningsforbund
Ansøgt
26
1999
88
2000
24
2001

Højskoler
Ansøgt
11
19
12

Bevilget
18
67
20

Bevilget
11
17
9*

*(oog er folkehøjskolerne i 2001 repræsenteret ved 13 højskoler i Youth
2002 initiativet).

Dette til trods for at støtteordningen meget direkte henvender sig til denne
kategori. Der var også enkelte ansøgere fra foredragsforeninger, beboerfor
eninger og lokale organiseringer, som ligeledes kan regnes som hørende til
traditionelle folkeoptysningssammenhænge.

i
Et bredt udsnit af andre forskellige typer af foreninger, organisationer og
NGO’er har søgt. Det er typisk enkettsagsorienterede Foreninger og organise
I inger. Eksempelvis miljoorganisationer, lytterforeninger, sociale foreninger,
kirkeLige Foreninger mv.
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tiputjen er 3 store EU-be\’ægelser medtaget. imidlertid dukkede dei
nævnt, fLere nye bevægelser op i perioden. Nævnet støttede sadanne
“bevægelser’. I visse tilfælde var systemet med ansegningsrunder imidlertid
par

som

ikke hensigtsmæssig. Det gjaldt specielt for bevægelsen Nyt Europa, der
havde et stort, og ofte tidsmæssigt langstrakt, aktivitetsniveau. Nævnet
rejste flere gange i perioden problematikken i forbindelse med fordelinqs
nøglen over for Europa-udvalget.
For kategorien unge er antallet af ansøgninger i 2001 noget mindre end
1999. Til gengæld er der tale om større og dyrere aktiviteter og det bevilge
de beLøb er langt større i 2001. Det hænger bka. sammen med, at de unge
især søger midler til internetaktiviteten; men også at ansøgningerne kommen
fra de “professionelle” ungdornsorganiserinqer. Det er karakteristisk, at det
fortrinsvis er de partiorganiserede unge, der forstår at søge, mens unge fra
andre sammenhænge stort set er fraværende og, i det omfang de søgem,
har vanskeligheder både med ansøgningsfasen og afrapporteringerne.
Et eksempel på en imødegåelse at sidstenævnte problem var et arrangement
i en ungdomsskole, hvor de unge konkret blev inddraget i tilrettelæggelsen
af en foredragsrække og hvor skolen så sørgede for rammerne ved at stå for
ansøgning og afrapportering.
—

Den geografiske spredning i ansøgerskaren er blevet mindre i perioden.

Københavnsområdet
Provinsen

1999
250
314

2000
553
735

2001
251

184

En forklaring kunne være at de centrale kontorer for mange organisationer
ligger i København og at de professionelle politiske aktører derfor hører til
her, mens provinsen i højere grad aktiveres i forbindelse med valg og afstem
ninger og at effekten at den mindre mødeaktivitet i 2001 derfor sætter sig
mere igennem ude omkring i landet. En anden forklaring kan være at den
øgede medieorientering betyder at initiativtagerne centreres om Køben havn.

3. Opsamling
Dcii 3—åriqe bevi[lincj har resLilteret i et stort antal insøqnincjer. Nævnet har
i nødel<unnnet gudt halvdelen, prioriteret efter kvalitet, i forhold til
den
hrede vifte at ai isncjere og aktiviteter.

De I raditionelle folkeoplysningsorganisationer er kun lidt repræsenteret, dog
er højskulerne kom met lidt mere på banen i kraft at initiativet “Youth 2002”.
Der har været en tendens mod en stigende grad at professionalisering og
le ansøgte beløb er generelt stigende. Der er stadig en bred vifte af forskel
lige aktiviteter, men der er en tendens mod at flere af disse bliver mediere
lateret radio, TV og internet.
—

—

Det er i det hele taget en tendens til, at det er i forvejen politisk engagere
le grupper, der står for og deltager i aktiviteterne, og det kan konstateres
at gruppen af unge er forholdsvis svagt repræsenteret.
Den geografiske spredning at aktiviteterne er blevet svagere i perioden.
12001 faldt mødeaktiviteten og det store antal kampagnegrupper fra de 2
første år ned folkeafstemning og valg, forsvandt stort set. 12001 var der
ca. 100 færre ansøgninger end i 1999.
—

Enkelte større initiativer har repræsenteret forsøg på at nytænke aktiviteter
ne Nævnet har i forhold til disse kunnet fungere som igangsætter.
—

Nævnets uddelingspolitik i perioden har været at give tilskud til så varieret
et udbud af aktiviteter som muligt og Nævnet har således ikke prioriteret
til fordel for bestemte kategorier at aktiviteter og aktører. Et lille lokalt
møde er blevet vurderet og prioriteret i samme omfang som større mere
forkromede initiativer.
—
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LISTE OVER ANVENDT MATERIALE:
•

Brev til Undervisningsministeren, 12. okt. 1998

• Indbydelse til møde med chefredaktørerne d. 4. feb. 1999
• Brev til folketingets Europaudva[g, d.11. dec. 2000
• Brev til folketingets Europaudvatg d. 4. maj. 2001
• Bekendtgørelse om Nævnet vedrørende EU-oplysning
• Bekendtgørelse om regler for fordeling at tilskud til oplysning om Danmarks
medlemskab af den Europæiske Union
• Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for
tilskud til Folketingets partier og Junibevægelse, Folkebevægelsen mod EU
og Europabevægelsen til oplysning om den Europæiske Union
‘

Div. lister over kategoi ier at ansøgere, aktiviteter og heløbslarrclser
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