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Som optakt til EU-valget den 26. maj blev Europadagen torsdag
9. maj på Bornholm benyttet som optakt med et større offentligt,
arrangement på Campus Bornholm, hvor de opstillende partier
præsenterede sig selv ved stande, hvor der blev budt på en
rumænsk buffet i den tilknyttede kantine, tilberedt af skolens
kokkeelever, samt gennemført en 1½ times direkte TVtransmitteret paneldebat med repræsentanter for de opstillende
partier. Efterfølgende gratis filmforevisning af den EU-støttede og
prisbelønnede film i Rønne Bio: "Kvinde på krigsstien".

Aktivitetsmålene blev opnået i overvejende grad: Målet om
Er aktivitetsmålene for
projektet opnået? Anfør mål mindst 400 studerende til at gæste området hvor de opstillende
partier og bevægelser præsenterede sig selv, blev mere end
og beskriv opfyldelsen.
opfyldt med omkring 800 studerende, der gæstede området samt
yderligere 100 personer uden tilknytning til Campus Bornholm.
Målet om mindst 200 studerende/andre til at deltage i
debatarrangementet blev også opnået, og der var nærmere 250
deltagere. Målet om mindst 200 gæster til den gratis
filmforevisning blev opnået, herunder 182 forhåndsbookinger af
de i alt 250 biografsæder.
Hvorledes har aktiviteten
bidraget til udvikling af
debat og oplysning om det
europæiske fællesskab (EU)?

Paneldebatten blev gennemført på grundlag af spørgsmål
udarbejdet af studerende fra Campus Bornholm, og præsenteret
som voxpop's under selve debatten. Ordstyrer var TV2-journalist
Karin Aaen, TV2/Bornholm, der overtog efter velkomst af
viceborgmester Anne Thomas. Debatten fokusere på emner som
EU og nationalismen, Unge og den lave stemmeprocent, EU og
omverdenen med særlig fokus på Rusland, Kina og
sikkerhed/forsvar, samt EU's betydning i forhold til udviklingen på
Bornholm.

Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Arrangementet blev gennemført i samarbejde med TV2/Bornholm,
Campus Bornholm, Europabevægelsen og de opstillende
partier/bevægelser bortset fra SF, der ikke ønskede at deltage.

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

Faktiske forløb
Udfyld antal programmer
Udfyld deltagere i programmer
Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt

Udfyld link til programmer

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende er unikke
brugere?

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Kampagnedag: Europas fremtid - dit valg
Se rapportskemaet ovenfor.

